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كلمـة المركـز

أحدثـــت شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي طفـــرة هائلـــة فـــي الصناعـــة اإلعالميـــة وأنمـــاط إنتـــاج 

المعلومـــات، واســـتهالكها، ونشـــرها، والتشـــارك فـــي مضامينهـــا، وبالرغـــم مـــن الـــدور البـــارز الـــذي 

تلعبـــه وســـائل اإلعـــام باختـــالف أنماطهـــا فـــي تشـــكيل الـــرأي العـــام المجتمعـــي، والتأثيـــر علـــى 

وعـــي المواطنيـــن وثقافتهـــم فـــي مختلـــف المجتمعـــات اإلنســـانية حـــول العالـــم، فـــإن ظهـــور اإلعـــام 

ــه  ــن اآلراء، كان لـ ــر عـ ــات للتعبيـ ــي كمنصـ ــل االجتماعـ ــائل التواصـ ــتخدام وسـ ــع اسـ ــي، مـ اإللكترونـ

تداعيـــات ســـلبية، خاصـــة فـــي ظـــل قدرتـــه الواســـعة علـــى تشـــكيل الـــرأي العـــام، كمـــا أصبـــح فـــي 

الوقـــت ذاتـــه آليـــة لتأجيـــج الصراعـــات، وبـــات مجـــاًلا خصًبـــا لممارســـة أشـــكال مختلفـــة مـــن الجرائـــم 

ــات. ــتقرار المجتمعـ ــدد اسـ ــدول، وتهـ ــي للـ ــن القومـ ــدد األمـ ــي تهـ ــة التـ اإللكترونيـ

ـــص هـــذا العـــدد مـــن دوريـــة “آفـــاق اجتماعيـــة”  وفـــي ضـــوء الـــدور البـــارز لإلعـــالم الجديـــد، فقـــد ُخصِّ

ـــة مجموعـــة  لمناقشـــة “اإلعـــام واإلعـــام الرقمـــي.. التداعيـــات االجتماعيـــة”، كمـــا ناقشـــت الدوري

متنوعـــة مـــن الـــرؤى االجتماعيـــة أيًضـــا، والتـــي يأمـــل المركـــز مـــن خـــالل هـــذا العـــدد فـــي إثـــراء النقـــاش 

الفكـــري بشـــأنها. 

هـــذا، وقـــد شـــارك فـــي إثـــراء هـــذا العـــدد نخبـــة مـــن المفكريـــن والخبـــراء مـــن داخـــل مصـــر وخارجهـــا، 

إضافـــة إلـــى مجموعـــة مـــن باحثـــي المركـــز. 

كمـــا يدعـــو المركـــز الخبـــراء والمتخصصيـــن إلـــى المشـــاركة بمقترحاتهـــم وكتاباتهـــم فـــي إثـــراء 

ــة. ــن الدوريـ ــة مـ ــداد القادمـ األعـ

٤
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أ. فـــاروق جـويـــدة 

ــر والـــمـــفـــكـــــــــــر ــ ــاعـ ــ ــــ ــ ــشـ ــ الـ

يتوقـــف الباحثـــون والدارســـون دائًمـــا عنـــد المتغيـــرات 

العميقـــة فـــي أحـــوال الشـــعوب، قـــد يكـــون بعضهـــا 

ـــا يحملهـــا إلـــى آفـــاق النهضـــة والتقـــدم وقـــد  إيجابيًّ

ا تدفـــع الشـــعوب ثمنـــه  يكـــون البعـــض اآلخـــر ســـلبيًّ

ا. وفـــي كل الحـــاالت فـــإن  تخلًفـــا وتراجًعـــا وانكســـاًر

ا، وهـــي  ـــا وازدهـــاًر ـــا تخلًف الشـــعوب تدفـــع الثمـــن دائًم

التـــي تحـــدد مســـارها وهـــي قـــادرة -إذا ملكـــت اإلرادة- 

الـــذي  تريـــد والمســـتقبل  الـــذي  الحاضـــر  أن تصنـــع 

تســـعى إليـــه. وهنـــاك دوائـــر تحكـــم مشـــوار الشـــعوب 

تأخـــذ أشـــكاًلا سياســـية واجتماعيـــة وثقافيـــة، وهـــذه 

اختلفـــت  وإن  بعضهـــا،  عـــن  تنفصـــل  ال  الثالثيـــة 

األولويـــات ودرجـــة األهميـــة واألهـــداف. هـــذه مقدمـــة 

ال بـــد منهـــا لكـــي نطـــرح هـــذا الســـؤال: أي القضايـــا اآلن 

يتجـــه إليهـــا اهتمـــام المصرييـــن؟ هـــل هـــي السياســـة 

أم قضايـــا المجتمـــع أم ثقافـــة مصـــر أغلـــى مـــا تملـــك؟  

فـــي تقديـــري أن مصـــر تشـــهد اآلن تحـــوالت اجتماعيـــة 

األخـــرى؛  والقضايـــا  الجوانـــب  كل  علـــى  ربمـــا طغـــت 

ــا  ــى كمـ ــر األولـ ــة مصـ ــد قضيـ ــم تعـ ــة لـ ــث إن الثقافـ حيـ

كانـــت يوًمـــا مـــن حيـــث الـــدور واألهميـــة واهتمامـــات 

النـــاس، وقـــد أصبحـــت آخـــر مـــا يأتـــي فـــي قائمـــة أولويـــات 

اإلنســـان المصـــري، ولذلـــك أســـباب كثيـــرة تحتـــاج إلـــى 

دراســـة أعمـــق. علـــى جانـــب آخـــر، تأتـــي السياســـة ونحـــن 

نعلـــم أن السياســـة فـــي مصـــر كانـــت لهـــا توجهـــات 

إلـــى  وتحولـــت  كثيـــرة  ثوابـــت  فيهـــا  تراجعـــت  ثابتـــة 

مجموعـــة طقـــوس لـــم تتغيـــر.

الثقافـــة ومـــا أصـــاب السياســـة  وأمـــام تراجـــع دور 

التحـــوالت  كانـــت  والتراجـــع،  الخلـــل  مظاهـــر  مـــن 

الظواهـــر  أخطـــر  هـــي  االجتماعيـــة  والمتغيـــرات 

ا فـــي حيـــاة المصرييـــن، وهنـــا ظهـــرت ســـلبيات  تأثيـــًر

إلـــى  أدى  المصريـــة  الثقافـــة  دور  فتراُجـــع  كثيـــرة؛ 

أفضـــل  هجـــرة  وكانـــت  أخـــرى.  ثقافـــات  اقتحـــام 

الخبـــرات المصريـــة فـــي أهـــم التخصصـــات وأندرهـــا 

وأغناهـــا خســـارة كبيـــرة فـــي رصيـــد التقـــدم فـــي حيـــاة 

الكفـــاءات  اغتـــراب  رحلـــة  أن  خاصـــة  المصرييـــن، 

المصريـــة قـــد عـــادت ومعهـــا أفـــكار وتقاليـــد ومظاهـــر 

ســـلوكية تتعـــارض تماًمـــا مـــع الثوابـــت فـــي الفكـــر 

والســـلوك والديـــن، وحتـــى الفنـــون تتعـــارض تماًمـــا 

ـــد راســـخة عـــاش عليهـــا  ـــى تقالي مـــع مجتمـــع قـــام عل

الســـنين. مئـــات  المصريـــون 

لقـــد عـــادت مواكـــب المغتربيـــن بأفـــكار مختلفـــة فـــي 

الديـــن والعمـــل والقيـــم فـــي الحيـــاة؛ حيـــث كانـــت قيمـــة 

تحوالت كبرى أم متغيرات طارئة

مشـــوار  تحكـــم  دوائـــر  هنـــاك 
سياســـية  أشـــكالًا  تأخـــذ  الشـــعوب 
واجتماعيـــة وثقافيـــة، وهـــذه الثاثيـــة 
وإن  بعضهـــا  عـــن  تنفصـــل  ال 
اختلفـــت األولويـــات ودرجـــة األهميـــة 

واألهـــداف.
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وأصبحـــت  األســـاس  هـــي  المصرييـــن  لـــدى  العمـــل 

للمـــال القيمـــة األهـــم، وتحولـــت اهتمامـــات المصرييـــن 

أكثـــر  يكـــون  َمـــن  وليـــس  مـــاًلا  أكثـــر  يكـــون  َمـــن  إلـــى 

إنتاًجـــا وعمـــًلا وإبداًعـــا، فقـــد كان اإلنســـان المصـــري 

األمـــوال،  لجمـــع  خزينـــة  إلـــى  وتحـــول  خالًقـــا  مبدًعـــا 

ــع  ــي جمـ ــن فـ ــات المصرييـ ــن أخالقيـ ــك مـ ــر ذلـ ــد غّيـ وقـ

المـــال؛ فكانـــت تجـــارة األراضـــي والسمســـرة وأســـاليب 

التحايـــل والنصـــب، وهـــي ظواهـــر أبعـــد مـــا تكـــون عـــن 

اإلنســـان  ســـلوكيات  تحكـــم  كانـــت  عريقـــة  تقاليـــد 

المصـــري، وصـــارت لعنـــة الجـــري وراء المـــال مـــن أخطـــر 

الســـلبيات التـــي ظهـــرت فـــي الشـــخصية المصريـــة؛ 

إلـــى تغييـــرات حـــادة فـــي الواقـــع الطبقـــي  ممـــا أدى 

واالجتماعـــي فـــي مصـــر.

مظاهــر  أســوأ  مــن  كان  التعليــم  مســتوى  تراجــع  إن 

أهــم جوانــب  التحــول فــي حيــاة المصرييــن، وهــو مــن 

التميــز فــي الشــخصية المصريــة التــي بــدأت إنجازاتهــا 

فيــه بإنشــاء جامعــة القاهــرة وسلســلة مــن المــدارس 

التاريخيــة بجانــب جامعــة األزهــر ودورهــا الدينــي والثقافــي 

العربــي  العالــم  فــي  ولكــن  وحدهــا  مصــر  فــي  ليــس 

التعليــم فــي مصــر  أن  أن نعتــرف  بــد  واإلســالمي. وال 

ــى المســتوى  ــم يعــد كمــا كان، وقــد انعكــس ذلــك عل ل

الثقافــي والفكــري للشــخصية المصريــة، ورغــم مجانيــة 

الفتــرات  مــن  فتــرة  فــي  اإليجابيــة  وجوانبهــا  التعليــم 

ــادة الســكانية  ــر، وكانــت الزي ــم عَب فإنهــا كانــت مجــرد حل

ــه الواقــع االجتماعــي المصــري؛  مــن أســوأ مــا تعــرض ل

فقــد كانــت مــن أســباب تراجــع مســتوى التعليــم وارتفاع 

مســتوى الفقــر والتكــدس الســكاني وارتفــاع معــدالت 

الجريمــة، وقبــل هــذا كلــه ظهــور العشــوائيات ومــا ترتــب 

ــًلا  ــي والســلوكي ممث ــه مــن التطــرف الفكــري والدين علي

فــي لعنــة ظاهــرة اإلرهــاب، وهــي أخطــر وأســوأ الكــوارث 

فــي حيــاة المصرييــن.

وهنـــاك مظاهـــر خلـــل أصابـــت المجتمـــع الزراعـــي فـــي 

ــة فـــي مسلســـل  ــي الزراعيـ ــر األراضـ ــر، وهـــي تدميـ مصـ

التـــي  األفدنـــة  مالييـــن  مصـــر  فيـــه  خســـرت  طويـــل 

تحولـــت إلـــى كتـــل خراســـانية، كانـــت علـــى حســـاب إنتـــاج 

مصـــر الزراعـــي الـــذي عاشـــت عليـــه آالف الســـنين فـــي 

هـــذا الواقـــع االجتماعـــي الـــذي تغيـــر فـــي الكثيـــر مـــن 

أخطـــر جوانبـــه، وكانـــت مشـــكلة الشـــباب والمالييـــن 

الذيـــن يعانـــون البطالـــة ومالييـــن أخـــرى تعانـــي األميـــة، 

وبـــاء  إلـــى  تحولـــت  وقـــد  المخـــدرات  كارثـــة  وهنـــاك 

 أخـــرى مثـــل: التحـــرش والجريمـــة 
ٍ

ترتبـــت عليـــه مـــآس

والتكـــدس والزحـــام.

بيـــن  مـــا  المصريـــة  المـــرأة  مشـــكالت  كانـــت  وهنـــا 

ينكـــر  أحـــد  ال  واألميـــة،  والبطالـــة  والـــزواج  الطـــالق 

أن الحكومـــة حاولـــت اقتحـــام عـــدد كبيـــر مـــن هـــذه 

األزمـــات؛ فقـــد عالجـــت قضيـــة العشـــوائيات وتوابعهـــا 

مـــن خـــالل عشـــرات المـــدن الجديـــدة، وأتاحـــت فـــرص 

ـــرة مـــن الشـــباب. وفـــي مشـــروع  اإلســـكان ألعـــداد كبي

علـــى  القضـــاء  الحكومـــة  تحـــاول  وكرامـــة،  تكافـــل 

مظاهـــر التخلـــف فـــي ريـــف مصـــر، وخصصـــت مليـــارات 

الجنيهـــات لذلـــك ووضعـــت خطًطـــا وأهداًفـــا جديـــدة 

وأجيالنـــا  شـــبابنا  يضـــع  معاصـــر  تعليـــم  أجـــل  مـــن 

الجديـــدة علـــى طريـــق المســـتقبل.

للجانـــب  أولويـــة  الدولـــة  تضـــع  أن  ذلـــك  بعـــد  يبقـــى 

مصـــر  فثقافـــة  المصـــري؛  اإلنســـان  لبنـــاء  الثقافـــي 

للشـــخصية  تعيـــد  جديـــدة  ورؤى  فكـــر  إلـــى  تحتـــاج 

التعليـــم  مســـتوى  تراجـــع  يُعـــد 
حيـــاة  فـــي  التحـــول  مظاهـــر  أســـوأ  مـــن 
جوانـــب  أهـــم  مـــن  وهـــو  المصرييـــن، 
التـــي  المصريـــة  الشـــخصية  فـــي  التميـــز 
بـــدأت إنجازاتهـــا فيـــه، مـــن خال إنشـــاء 
ذات  التاريخيـــة  والمـــدارس  الجامعـــات 
الدور الدينـــي والثقافي في العالم العربي 

واإلســـامي.



آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد الثاني - أغسطس ٢٠٢١

9

ــذا  ــل هـ ــدم، وتكمـ ــي والتقـ ــي الوعـ ــا فـ ــة ثوابتهـ المصريـ

والتميـــز. باإلبـــداع  البنـــاء 

أمامنـــا  تكتمـــل  حتـــى  المطـــاف،  آخـــر  إلـــى  نأتـــي  ثـــم 

ــد  ــذي ُيعـ ــي الـ ــر السياسـ ــو واقـــع مصـ ــة، وهـ المنظومـ

ضـــرورة ال بديـــل عنهـــا، وال بـــد أن يقـــوم علـــى حريـــات 

كل  إلـــى  يتســـلل  نقـــي  وهـــواء  جـــاد  وحـــوار  حقيقيـــة 

حياتنـــا. جوانـــب 

االجتماعــي،  للواقــع  أولويــات  يضــع  اهتمــام  وهنــاك 

أحــد  ألنــه  عليــه،  نختلــف  ولــن  واضــح  اهتمــام  وهــو 

وعمــًلا  ســكًنا  النــاس؛  حيــاة  فــي  األساســية  األركان 

ا ورعايــة، ولكــن ال غنــى أبــًدا عــن عقــل  ــا واســتقراًر وأمًن

الشــعب وثقافتــه وفكــره وال غنــى أيًضــا عــن أبــواب 

مفتوحــة تدخــل فيهــا ريــاح الحريــة والحــوار والــرأي اآلخــر، 

وهــذه هــي المنظومــة التــي تســعى إليهــا الشــعوب 

ا وأمــًلا.  مــن أجــل بنــاء إنســان أكثــر وعًيــا واســتقراًر

إن بنـــاء الشـــعوب قضيـــة شـــائكة ومركبـــة ولهـــا عناصـــر 

ــا، ألن الواقـــع االجتماعـــي بـــكل  ال ينبغـــي الفصـــل بينهـ

ــع  ــن واقـ ــًدا عـ ــون بعيـ ــن أن يكـ ــة ال يمكـ ــه المركبـ جوانبـ

بيـــن  التداخـــل  ثقافـــي يحـــدد مالمـــح األشـــياء، وهـــذا 

الواقـــع االجتماعـــي والثقافـــي تبـــدو السياســـة مـــن أهـــم 

ــا نعالـــج  ــه. وإذا كنـ ــد فيـ ــا التوحـ ــر التكامـــل وربمـ مظاهـ

قضايانـــا االجتماعيـــة ونحـــرص علـــى تحقيـــق أفضـــل 

يجـــب علـــى الدولـــة أن تضـــع أولويـــة 
للجانـــب الثقافـــي لبنـــاء اإلنســـان المصـــري؛ 
فكـــر  إلـــى  تحتـــاج  مصـــر  ثقافـــة  إن  حيـــث 
ــة  ــد للشـــخصية المصريـ ورؤى جديـــدة تُعيـ
ثوابتهـــا فـــي الوعـــي والتقـــدم، وتكمـــل هـــذا 

البنـــاء باإلبـــداع والتميـــز.

النتائـــج واألهـــداف فيهـــا فيجـــب أال يكـــون ذلـــك علـــى 

حســـاب ثقافـــة ال ينبغـــي أن نفـــرط فيهـــا أو سياســـة ال 

ـــل عنهـــا، ألن المنظومـــة واحـــدة، وهـــي التـــي تصنـــع  بدي

ــة. ــتقرار والوعـــي والـــدور والمكانـ االسـ

تحـــوالت  األخيـــرة  الفتـــرة  فـــي  مصـــر  شـــهدت  لقـــد   

ســـريعة مـــن خـــالل واقـــع اجتماعـــي تغيـــرت فيـــه أشـــياء 

كثيـــرة جـــاءت فـــي صـــور عديـــدة، كان فـــي مقدمتهـــا 

مواجهـــة كارثـــة العشـــوائيات بـــكل جوانبهـــا الســـكانية 

مقدمتهـــا  فـــي  وكان  والســـلوكية.  واالقتصاديـــة 

الجنســـي  والتحـــرش  المخـــدرات  قضايـــا  -أيًضـــا- 

قضايـــا  بقيـــت  والتكـــدس.  والفوضـــى  والجريمـــة 

الثقافـــة والسياســـة وهـــي األســـاس الـــذي تقـــوم عليـــه 

ا  ـــم فكـــًر ـــى العال ـــاح عل منظومـــة الوعـــي والحـــوار واالنفت

ومســـؤولية. ودوًرا  ا  وحـــواًر

والتطـــرف  اإلرهـــاب  قضيـــة  فـــإن  كلـــه،  ذلـــك  وقبـــل 

الفكـــري والفهـــم الخاطـــئ لثوابـــت الديـــن تمثـــل واحـــدة 

مـــن أخطـــر المعـــارك التـــي تخوضهـــا مصـــر ضـــد كيانـــات 

متطرفـــة تركـــت آثـــاًرا ســـيئة علـــى وجـــه مصـــر الحضـــاري، 

ـــة  وال شـــك أن أســـوأ مـــا كان فيهـــا الظواهـــر االجتماعي

إلـــى مواجهـــات فكريـــة قبـــل أن تصبـــح  التـــي تحتـــاج 

أمراًضـــا اجتماعيـــة يصعـــب أن تكـــون الحلـــول األمنيـــة 

هـــي الحـــل الوحيـــد لهـــا.

الفتـــرة  فـــي  مصـــر  شـــهدت  لقـــد 
ـــرة تحـــوالت ســـريعة مـــن خـــال واقـــع  األخي
اجتماعـــي تغيـــرت فيـــه أشـــياء كثيـــرة جـــاءت 
مقدمتهـــا  فـــي  كان  عديـــدة،  صـــور  فـــي 
مواجهـــة كارثـــة العشـــوائيات بـــكل جوانبهـــا 

والســـلوكية. واالقتصاديـــة  الســـكانية 
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د. وحيـــد عبد المجيـــد

واالستراتيجية السياسية  لــلــدراســات  األهـــرام  مــركــز  مستشار 

وطـأة  تحـت  الرأسـمالي  النظـام  انهيـار  توقعـوا  ُكُثـر 

أزمـات اقتصاديـة وماليـة متكـررة، وأكثـر منهـم تمنوا أن 

ا ُمالزمـة لـه، مثـل:  يختفـي؛ للخـالص ممـا رأوهـا شـروًر

االسـتغالل، واإلفقـار، وازديـاد التفـاوت االجتماعـي. غيـر 

أن آمـال مـن تمنـوا اختفـاء الرأسـمالية خابـت، وكذلـك 

توقعـات مـن تنبـأوا بانهيارهـا. لـم تكـن هـذه التوقعـات 

كان  أيديولوجيـة.  أو  فكريـة  بانتمـاءات  متأثـرة  كلهـا 

بعضهـا كذلـك فـي مرحلـة رواج الماركسـية وتأويالتهـا 

االتحـاد  فـي  اشـتراكية  دولـة  وتأسـيس  المتعـددة، 

الرأسـمالية،  السـوفيتي السـابق أخـذت تتمـدد وُتهـدد 

االختـالالت  دراسـة  إلـى  اسـتند  اآلخـر  بعضهـا  ولكـن 

وخاصـًة  الرأسـمالي،  النظـام  فـي  والوظيفيـة  البنيويـة 

فـي الفتـرة التـي أعقبـت أزمـة الكسـاد العظيـم فـي آخـر 

الثالثينيـات. وبدايـة  الماضـي  القـرن  مـن  العشـرينيات 

غيـر أن النظـام الرأسـمالي خـرج مـن أزماتـه كلها بصحة 

جيـدة، وتمّكـن مـن تعويـض الخسـائر التـي ترتبت عليها 

ألسـباب أهمهـا علـى اإلطـالق قدرتـه علـى التكيـف مـع 

األوضـاع المتغيـرة، وعلـى التأثيـر فـي هـذه األوضـاع عن 

طريق تغيير أنماط حياة البشـر، بما ينسـجم مع آلياته، 

ويسـاعد بالتالـي فـي توطيـد أركانـه. وبرغم وجـود تداخل 

جانـب،  فـي  بالمتغيـرات  الرأسـمالي  النظـام  تأثـر  بيـن 

يجـوز  الثانـي،  الجانـب  فـي  الحيـاة  أنمـاط  فـي  وتأثيـره 

المتغيـرة  باألوضـاع  تأثـره  كان  مرحلتيـن  بيـن  التمييـز 

البشـر  حيـاة  فـي  تأثيـره  وصـار  منهـا،  األولـى  فـي  غالًبـا 

وسـلوكياتهم أقـوى فـي الثانيـة التـي ظـل خاللهـا -ومـا 

وقـادًرا  المسـتجدات  مـع  التكيـف  إلـى  حاجـة  فـي  زال- 

علـى ذلـك بفعـل المرونـة التـي يتميـز بهـا.

ومــا يعنينــا، هنــا، هــو قــدرة النظــام الرأســمالي علــى 

التأثيــر فــي أنمــاط الحيــاة وســلوكيات اإلنســان باتجــاه 

غريــزة  وتدعيــم  االســتهالك،  فــي  الرغبــة  تعظيــم 

امتــالك األشــياء بغــض النظــر عــن ضرورتهــا أو حاجتــه 

هــذا  قــدرة  بمناقشــة  نبــدأ  أن  يتعيــن  ولكــن  إليهــا، 

النظــام علــى التكيــف، ومــن ثــّم االســتمرار، علــى نحــو 

نــه مــن تغييــر صــورة الحيــاة علــى األرض، والتأثيــر فــي  مكَّ

الطبيعــة البشــرية نفســها، فمــا لــم يحــدث التكيــف، 

ومــن ثــّم االســتمرار، مــا كان ممكًنــا هــذا التأثيــر الــذي 

أنتــج ظاهــرة التشــيؤ.

ــف الرأســمالية مــع التغيــرات  أوًلا: تكيُّ
ــة الرفــاه ــة - ظاهــرة دول االجتماعي

كان التحول من مرحلة اعتمد النشاط االقتصادي فيها 

علـى الزراعة باألسـاس، إلـى جانب تجارة محدودة وذات 

طابـع بدائـي، إلـى عصـر التجـارة الواسـعة ثـم الصناعـة، 

هـو األكبـر فـي التاريـخ حين حدث في خـالل القرن الثامن 

عشـر، ولكنـه لـم يعـد كذلـك فيمـا بعـد بطبيعـة الحال. 

وحمـل ذلـك التحـول فـي طياتـه تغيـًرا متعـدد الجوانـب 

واألبعـاد، غيـر أن أهـم مـا حملـه كان بـزوغ الرأسـمالية 

دفعـة  األولـى  الصناعيـة  الثـورة  منحتهـا  التـي  الحديثـة 

إلـى الرأسـمالية  قويـة. ولكـن بمقـدار مـا كان االنتقـال 

تعبيـًرا عـن تقـدم نوعي في عالقات اإلنتـاج وأدواته، كما 

فـي قـدرة اإلنسـان على االبتكار واالختـراع واإلبداع، فقد 

انطـوى علـى مظالـم مهولـة تعرض لها عـدد ال ُيحصى 

مـن العمـال الذيـن اعتمـد ذلـك التقـدم علـى اعتصارهم 

فـي ظـروف عمـل بائسـة. كانـت قـوة عملهـم المصـدر 

الرأسمالية.. وظاهرة التشيؤ في 
المجتمعات الحديثة
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األكثـر أهميـة للطاقـة التـي ولَّـدت الثـورة الصناعيـة، وما 

فـي  الفحـم  علـى  اعتمـدت  التـي  البخـار  لمحـركات  كان 

ُسـحقوا  الذيـن  العمـال  دون  تعمـل  أن  المرحلـة  تلـك 

فـي المرحلـة األولـى للثـورة الصناعيـة لكـي يقـف النظام 

الرأسـمالي الجديـد حينـذاك علـى قدميـه.

فـي  االختـالالت  أهـم  أحـد  العمـال  أوضـاع  بـؤس  وكان 

رت األفكار التي  النظام الرأسـمالي في تلك المرحلة، وعبَّ

طرحهـا »كارل ماركـس« عـن هـذه االختـالالت، وخاصـًة 

فـي كتـاب »رأس المـال« بأجزائـه الثالثـة، التـي صدر أولها 

إنجلـز«  »فريدريـك  رفيقـه  وجمـع  حياتـه،  فـي   1867 عـام 
الجزأيـن الثانـي والثالـث، ونشـرهما عامـي 1885 و1894. )1(

وأسهمت االنتقادات التي ُوجهت ضد النظام الرأسمالي 

أكثرهـا جذريـة- فـي  كتابـات »ماركـس« وأنصـاره  -وكانـت 

تطويـره؛ فقـد خلقـت تلـك االنتقـادات وعًيـا فـي أوسـاط 

المتحـدة،  والواليـات  أوروبـا  فـي  العمـال  مـن  قطاعـات 

يتكيـف مـع متغيـرات  أن  الرأسـمالي  النظـام  وبـات علـى 

ضاغطـة عليـه، عـن طريـق االسـتفادة مـن بعـض األفكار 

نـة فـي األطروحـات المضـادة لـه. االجتماعيـة المتضمَّ

ُبعيـد صدمـة  الكبـرى فـي هـذا االتجـاه  النقلـة  وحدثـت 

أزمة الكساد الكبير، التي مّثلت أخطر تهديد واجهه هذا 

النظـام؛ فقـد تبّنـت الحكومـات فـي الـدول الرأسـمالية 

لتحسـين  وإجـراءات  سياسـات  وأمريـكا  أوروبـا  فـي 

الوسـطى، مثـل:  العمـال والطبقـات  مسـتويات حيـاة 

البطالـة،  حالـة  فـي  وإعانـات  لألجـور،  دنيـا  حـدود  وضـع 

رعايـة  نظـم  وإيجـاد  العمـل،  سـاعات  عـدد  وتحديـد 

اجتماعيـة صحيـة وتعليميـة وغيرهـا، فيمـا ُعـرف بدولـة 

الرفـاه Welfare State. وأسـهم العلـم االقتصـادي فـي 

دعـم هـذا االتجـاه منـذ أن نشـر اإلنجليـزي »جـون مينـارد 

والفائـدة  للتوظيـف  العامـة  »النظريـة  كتـاب  كينـز« 

والنقـود« عـام 1936)2(، والـذي بلـور فيه األفـكار المتعلقة 

بتوسـيع دور الحكومـات فـي النظام الرأسـمالي، وزيادة 

حالـة  فـي  األسـواق  لضبـط  والتدخـل  العـام،  اإلنفـاق 

انفالتهـا، وغيرهـا مـن األفـكار التـي تجعـل هـذا النظـام 

العوامـل  التعامـل مـع  قـدرة علـى  وأوفـر  أكثـر مرونـة، 

المسـببة لألزمات، والتكيف مع المتغيرات. وأتاح ذلك 

اسـتقراره  وليـس  الرأسـمالي،  النظـام  ازدهـار  التطـور 

فقـط، لعـدة عقـود. وكانـت العقـود الثالثـة بيـن نهايـة 

هـي  السـبعينيات  ومنتصـف  الثانيـة  العالميـة  الحـرب 

األكثر بريًقا في تاريخ النظام الرأسـمالي؛ إذ تراجع فيها 

متوسـطات  وارتفعـت  ا،  نسـبيًّ االجتماعـي  التفـاوت 

الدخـول، وتحسـنت مسـتويات حيـاة قطاعـات واسـعة 

الرأسـمالية. المجتمعـات  فـي 

ـا، ألن التوسـع فـي  غيـر أن هـذا االزدهـار لـم يكـن مجانيًّ

حمـل  االجتماعـي،  اإلنفـاق  وخاصـًة  العـام،  اإلنفـاق 

جـاءت  جديـدة  تحديـات  خلقـت  أزمـات  نـذر  طياتـه  فـي 

االسـتجابة األقـوى لهـا هـذه المـرة فـي اتجـاه معاكـس 

حتـى  فيـه  الرأسـمالي  النظـام  مضـى  الـذي  لذلـك 

منتصـف السـبعينيات؛ فقـد ظهرت األفـكار التي ُأطلق 

عليهـا ليبراليـًة جديـدًة، وقـادت إلـى مراجعـة اإلصالحات 

اإلنفـاق  خفـض  عبـر  الرفـاه،  دولـة  عليهـا  قامـت  التـي 

دور  وتقليـص  االجتماعيـة،  والضمانـات  الرعايـة  علـى 

الحكومات في معالجة اختالالت األسواق، وطرح أفكار 

جديـدة ُتبـرر التفـاوت وُتعيـده إلـى عوامـل وراثيـة تتعلـق 

باختـالف قـدرات األشـخاص وتوجهاتهـم ومسـتويات 

واجتماعيـة  اقتصاديـة  مؤثـرات  إلـى  وليـس  ذكائهـم، 

عـن  تعديلهـا  أو  تغييرهـا  يمكـن  ال  وبالتالـي  وثقافيـة، 

طريـق سياسـات أو إجـراءات أو قـرارات أو تشـريعات. 

إلـــى  االنتقـــال  كان  مـــا  بمقـــدار 
الرأســـمالية تعبيـــًرا عـــن تقـــدم نوعـــي فـــي 
عاقـــات اإلنتـــاج وأدواتـــه، فقـــد انطـــوى 
علـــى مظالـــم تعـــرض لهـــا عـــدد ال يُحصـــى 
مـــن العمـــال الذيـــن اعتمـــد ذلـــك التقـــدم 
عمـــل  ظـــروف  فـــي  اعتصارهـــم  علـــى 

بائســـة.
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وقـاد الجيـل الثانـي فـي مدرسـة شـيكاغو لالقتصاد هذا 

االتجـاه، وفـى مقدمتهـم »ميلتون فريدمـان«، و«روبرت 

فوجـل«، و«توماس سـويل«، و«جـاري ميكر«، و«دانييل 
وغيرهـم.)3( نوزيـك«،  و«روبـرت  بيـل«، 

إلى  الرأسمالي  النظام  شهده  الذي  التحول  ذلك  وأدى 

ازدياد التفاوت االجتماعي في العالم منذ أواخر سبعينيات 

الثالثة  العقود  في  حدث  ما  عكس  على  الماضي،  القرن 

الفرنسي  االقتصاد  أستاذ  أثبت  وقد  عليه.  السابقة 

تحليل  على  اعتماًدا  التفاوت  هذا  بيكيتي«  »توماس 

مصادر  إلى  فيه  عاد  عميق،  رياضي  إحصائي  اقتصادي 

في  الضرائب  وسجالت  الدخل،  توزيع  قوائم  مثل  أولية، 

ع السالسل الزمنية لهذا التوزيع،  25 دولة رأسمالية، وتتبَّ

فتوّصل إلى أن ثروات الفئات األكثر دخًلا تجاوزت معدالت 

الفترات  بعض  في  زيادتها  ووصلت  االقتصادي،  النمو 

سجالت  واقع  من  وجد،  كما  المعدالت.  تلك  مثلي  إلى 

فئة محدودة  لدى  الثروة  تركز  إلى  متزايًدا  ميًلا  الضرائب، 

في أعلى الهرم االجتماعي، وال تقتصر هذه الفئة على كبار 

أصحاب األعمال ومالكي األصول الرأسمالية، بل تشمل 

أيًضا كبار المديرين التنفيذيين الذين ازدادت أدوارهم في 

إدارة الشركات منذ الثمانينيات، وكذلك المستوى األعلى 

األموال  وزن  تعاظم  عن  فضًلا  الكبرى،  المصارف  في 
الموروثة ودورها في تركز الثروات على مر أجيال متوالية.)4(

ومن  االجتماعي،  التفاوت  ازدياد  نحو  التحول  هذا  أن  غير 

في  بها  ُيعتد  قطاعات  معيشة  مستويات  تراجع  ثّم 

كان  بما  التي حدث فيها مقارنًة  الرأسمالية  المجتمعات 

إن  قل  أو  الرأسمالي،  النظام  في  خلًلا  ُيحدث  لم  قبله، 

الخلل الذي ترّتب عليه لم يظهر بالوضوح نفسه الذي كان 

في مراحل ما قبل دولة الرفاه، ولم يضع هذا النظام تحت 

ضغوط اجتماعية حادة بالحجم الذي تعّرض له في مراحل 

سابقة. وفضًلا عن أن األثر الفعلي للتفاوت الذي ازداد منذ 

الثمانينيات يبدو أقل منه في مراحل سابقة، ربما بسبب 

بقايا اإلصالحات االجتماعية التي تعّذر اإلجهاز عليها؛ فقد 

تدريجًيا  ا  تغيًر الزمن،  مرور  مع  الرأسمالي،  النظام  أحدث 

كبيًرا في سلوك قطاعات ُيعتد بها من المواطنين الذين 

تعودوا على نمط حياة ارتبط به، وهو ما يقودنا إلى تفشي 

حالة التشيؤ في أوساط هذه القطاعات.

فـــي  الرأســـمالي  النظـــام  تأثيـــر  ثانًيـــا: 
التشـــيؤ ظاهـــرة   - البشـــر  حيـــاة 

نريده«.  ما  وشراء  األسواق  في  للتجول  ذاهبون  »نحن 

االجتماعية  الفئات  أوساط  في  معتادة  صارت  عبارة 

امتالك  وجعل  حياتها،  نمط  الرأسمالي  النظام  ر  غيَّ التي 

أمًرا معتاًدا لديهم، وكثيرة  أشياء كثير منها غير ضروري 

هي العبارات المشابهة، أو التي تدل على المعنى نفسه، 

مثل: »فلنخصص نهاية هذا األسبوع لنزهة في األسواق، 

أو »فلنتفق على يوم مناسب نخرج فيه إلى األسواق«، أو 

»فلنذهب إلى مول (...) الجديد لقضاء اليوم فيه وشراء 

ما نجده«. عبارات كثيرة ُتختزل غالًبا في الكلمة اإلنجليزية 

في  أيًضا  أخرى  بلغات  الناطقين  لدى  اآلن  المتداولة 

الرأسمالي  النظام  ر  غيَّ التي  االجتماعية  الفئات  أوساط 

.Shopping نمط حياتها، وهي

فـي  المتضمـن  المعنـى  جوهـر  عـن  الكلمـة  هـذه  ـر  وتعبِّ

ظاهـرة التشـيؤ Reification، التـي ُيقصـد بهـا فـي أبسـط 

ا على  تعريـف لهـا اكتسـاب العالقـات بين البشـر طابًعـا آليًّ

حسـاب الجوانب اإلنسـانية، والتعامل بينهم على أسـاس 

شـيء.  كل  وقبـل  باألسـاس  والمنافـع  المصالـح  تبـادل 

الحيـاة،  السـتمرار  ريـب  ال  وُمفيـد  طبيعـي  التبـادل  وهـذا 

 ،Reification التشــيؤ  ظاهــرة 
بيــن  العاقــات  اكتســاب  بهــا  يُقصــد 
البشــر طابًعــا آليًّــا علــى حســاب الجوانــب 
علــى  بينهــم  والتعامــل  اإلنســانية، 
والمنافــع،  المصالــح  تبــادل  أســاس 
لكنــه  وُمفيــد،  طبيعــي  التبــادل  وهــذا 
ا حيــن يغــدو هو الوجــه الوحيد  يُصبــح ضــارًّ
البشــر. بيــن  العاقــات  فــي  الطاغــي  أو 
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ا حيـن يغدو هـو الوجه  ـا وُيصبـح ضـارًّ ولكنـه ال يبقـى طبيعيًّ

الوحيـد أو الطاغـي فـي العالقـات بيـن البشـر.)5( ويـؤدي هذا 

التحـول باتجـاه التشـيؤ إلـى افتتـان متزايـد بالسـلع أكثر من 

غيرهـا، وارتبـاط سـلوك اإلنسـان بحركـة هـذه السـلع فـي 

األسـواق، بحيـث يبـدو كمـا لـو أنـه يعيـش فـي عالـم يمكـن 

يعتقـد  وعندئـذ  والشـراء،  للبيـع  فيـه  شـيء  كل  عـرض 

بعـض المتشـيئين أن كل شـيء هـو محـل تـداول، وأن لـه 

ثمًنـا، بمـا فـي ذلـك اإلنسـان نفسـه، وال يدركـون أن هنـاك 

مـا ال يمكـن، أو مـا ال يصـح، للمـال أن يشـتريه. 

»مجتمـع  حديثـة  دراسـات  فـي  ُيسـمى  بـات  مـا  وهـذا 

سـلوك  فـي  السـوق  عالقـات  ُتهيمـن  حيـن  السـوق«، 

التفاعـالت  مجمـل  وفـى  بينهـم  والعالقـات  األفـراد 

والفـرق  فقـط،  االقتصـاد  فـي  وليـس  االجتماعيـة، 

شاسـع، بل جوهري؛ فاقتصاد السـوق يتعلق بتنظيم 

عمليـات اإلنتـاج والتوزيـع واالسـتهالك بحريـة تشـمل 

والعامليـن،  األعمـال  أصحـاب  بيـن  العالقـات  أيًضـا 

مجتمـع  أمـا  االقتصاديـة.  باألنشـطة  يتعلـق  مـا  وكل 

السـوق فهـو نمـط حيـاة تتسـرب فيـه القيـم الخاصـة 

بالسـوق إلـى البشـر والعالقـات بينهـم، ويـزداد بالتالـي 

المجـاالت،  مـن  كثيـر  فـي  وشـراؤه  بيعـه  يمكـن  مـا 

وغيرهـا،  والسياسـة  والفنـون  والتعليـم  الطـب  مثـل: 

مهمـا بـدا إخضاعـه للتـداول فـي السـوق غيـر أخالقـي، 

ويصبـح مقبـوًلا، علـى سـبيل المثـال فقـط، دفع مقابل 

أو  لهـم،  ُيدفـع  مـن  علـى  جديـدة  أدويـة  لتجريـب  مالـي 

لمهاجريـن  المواطنـة  بيـع  أو  بشـرية،  أعضـاء  شـراء 

بأشـكال  فيهـا  المطلـوب  الثمـن  دفـع  يسـتطيعون 

االنتخابـات،  فـي  الناخبيـن  أصـوات  شـراء  أو  مختلفـة، 

كبـرى  شـركات  لمصلحـة  »أدبيـة«  أعمـال  كتابـة  أو 
ذلـك.)6( وغيـر  لنفسـها،  الترويـج  فـي  تسـتخدمها 

المتشـيئ  اإلنسـان  حيـاة  تتركـز  التشـيؤ،  حالـة  وفـي 

المزيـد  إذ يسـعى للحصـول علـى  وأحالمـه فـي األشـياء، 

وقـد  الشـراء.  إلـى  نهائـي  ال  تـوق  عليـه  ويسـيطر  منهـا، 

الفئـات  مـن  وانتقالهـا  التشـيؤ،  ظاهـرة  توسـيع  ارتبـط 

أدنـى  فئـات  إلـى  والوسـطى-العليا،  العليـا،  االجتماعيـة 

فـي السـلم االجتماعـي بازديـاد دور المصـارف والبورصـات 

وغيرهـا مـن مؤسسـات رأس المـال المالـي وآلياتـه؛ فقـد 

استشـرت ظاهـرة التشـيؤ فـي أوسـاط أصحـاب الدخـول 

المتوسـطة، وبعـض ذوي الدخـول األقـل من متوسـطة، 

ومبـادرات  المصـارف،  تقدمهـا  التـي  التسـهيالت  بفعـل 

البيـوت  وخاصـًة  المختلفـة،  السـلع  شـراء  تمويـل 

تخلـو هـذه  بواسـطة قـروض مصرفيـة، وال  والسـيارات 

التسـهيالت مـن أخطـار حيـن يعجز بعـض المقترضين أو 

السـداد.  عـن  كثيـر منهـم 

والمهـم أنـه فـي هـذا السـياق يحـدث تشـوه فـي وعـي 

اإلنسـان المتشـيئ، فيتركـز فـي عالـم األشـياء، ويصبـح 

كمـا   One-dimensional Man واحـد  ُبعـد  ذا  إنسـاًنا 

ماركـوز«،  »هربـرت  األمريكـي  األلمانـي  المفكـر  أسـماه 

الـذي عالـج ظاهـرة التشـيؤ مـن خـالل نقـد جـذري للنزعة 

الـذي  الوقـت  فـي  نطاقهـا  توسـع  التـي  االسـتهالكية 

أكثـر ممـا كانـت  الماضـي(  القـرن  كتـب فيـه )سـتينيات 

عليـه حيـن ألهمت »لوكاش« التنظير لمفهوم التشـيؤ؛ 

م »ماركـوز« رؤيـة نقديـة للسـلوك االسـتهالكي  فقـد قـدَّ

للتالعـب  ُعرضـة  المسـتهلك  يجعـل  الـذى  الالعقالنـي، 

بـه، وإقناعـه بالتخلـص مـن سـلعة مـا زالـت جيـدة لديـه 

ا،  ليشـتري نسـخة جديـدة منهـا توصـف بأنهـا أكثـر تطوًر

يلزمـه  ال  ممـا  المزيـد  شـراء  إلـى  االندفـاع  علـى  وحثـه 
ه.)7(

ِ
ئ ولكنـه يصبـح راغًبـا فيـه بفعـل تشـيُّ

اقتصـــاد الســـوق يتعلـــق بتنظيـــم 
عمليـــات اإلنتـــاج والتوزيـــع واالســـتهاك، 
أمـــا مجتمـــع الســـوق فهـــو نمـــط حيـــاة 
تتســـرب فيـــه القيـــم الخاصـــة بالســـوق 
إلـــى البشـــر والعاقـــات بينهـــم، ويـــزداد 
بالتالـــي مـــا يمكـــن بيعـــه وشـــراؤه فـــي 
كثيـــر مـــن المجـــاالت، مهمـــا بـــدا إخضاعـــه 

للتـــداول فـــي الســـوق غيـــر أخاقـــي.
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الذي  التشوه  على  التشيؤ  ظاهرة  مثالب  تقتصر  وال 

يحدث في المجتمع وقد تحول إلى مجتمع سوق ُيعرض 

هذه  تؤدي  أن  يمكن  إذ  والشراء،  للبيع  فيه  ما  معظم 

أوساط  في  العقلي  الجمود  ازدياد  إلى  أيًضا  الظاهرة 

الُمتشيئ  الشخص  اهتمام  يتركز  فعندما  المتشيئين؛ 

الحال عن  بطبيعة  ينصرف  العادي،  الحسي  العالم  في 

األشياء  تكون  يفكر  وعندما  والذهني،  العقلي  العالم 

يدرك  إنه  قل  أو  المفاهيم،  وليست  تفكيره،  أداة  هي 

عقله  في  جامدة  فُتصبح  أشياء،  أنها  لو  كما  المفاهيم 

في  االستخدام  أو  للتطوير  قابلة  وغير  األشياء،  جمود 

إنتاج أفكار جديدة؛ إذ يتجمد الشخص الُمتشيئ عندها، 

انغماس  أن  إلى  التنبيه، هنا،  ويتعين  وُيثبتُّها في ذهنه. 

الشخص الُمتشيئ في عالم األشياء، وتحول المفاهيم 

تشيؤ  يعني  ال  األشياء،  هذه  يشبه  ما  إلى  ذهنه  في 

الوقوع  يجوز  ال  منهجي  خطأ  فهذا  نفسها،  المفاهيم 

األفكار  تنتقل من عالم  أي ال  أ،  تتشيَّ فيه؛ فالمفاهيم ال 

هو  الُمتشيئ  الشخص  عقل  ولكن  األشياء،  عالم  إلى 

الذي يفكر بها كما يفكر في األشياء، وقد يدفعه ذلك إلى 

التعصب، وربما إلى التطرف، حين يتعلق األمر بمفاهيم 

لها  متعددة  تفسيرات  وتوجد  فهمها،  على  ُمختَلف 

بعضها معتدل والبعض اآلخر ُمتشدد، ما لم يعصمه 

تعليم جيد تلقاه من هذا الجمود العقلي.

ولهذا نجد أن أثر التشيؤ في إنتاج التعصب والتطرف يزداد 

والعكس  أدنى،  وجودته  أقل،  التعليم  كان مستوى  كلما 

صحيح في األغلب األعم. ومن هنا تظهر األهمية الخاصة 

المجتمعات  التعليم في  لتطوير  أولوية متقدمة  إلعطاء 

الرأسمالية التي تزداد فيها ظاهرة التشيؤ؛ للحد من تحول 

إلى صراعات حادة قد  العالقات بين أشخاص متشيئين 

المختَلف  يكون  عندما   Zero-sum Game صفرية  تكون 

عليه مفاهيم ذات طابع أخالقي أو ديني.
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بعد ذلك، وصار أحد المفاهيم الرئيسة في دراسة التطور في المجتمع الرأسمالي. انظر ترجمة جيدة لكتابه األساسي الذي تناول فيه 

الموضوع في فصله الرابع: جورج لوكاش، التاريخ والوعي الطبقي، ترجمة د. حنا الشاعر، بيروت: دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، 

1999. وقد صدر الكتاب أصًلا باللغة األلمانية عام 1923.

)6( انظر على سبيل المثال:

Michael J. Sandel, What Money Can’t Buy, The Moral Limits of Markets, New York: Farrar Straus and Giroux, 2012, pp. 15-30.

)٧( هربارت ماركوز، اإلنسان ذو الُبعد الواحد، ترجمة جورج طرابيشي، بيروت: دار اآلداب، الطبعة الثالثة، 1988. وقد صدر الكتاب أصًلا عام 196٤. 
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د. عـاشـــور عـمـــري

ــار ــكــب ــة لــتــعــلــيــم ال ــامـ ــعـ ــاز الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الـ ــهـ ــجـ رئـــيـــس الـ

ممـــا الشـــك فيـــه أن األميـــة عقبـــة مـــن عقبـــات التنميـــة 

فـــي المجتمـــع، لـــذا تولـــي مصـــر اهتماًمـــا كبيـــًرا بمشـــكلة 

األميـــة، فـــال ســـبيل للتنميـــة واســـتدامتها إال بالتعليـــم 

والتعلـــم؛ وتســـعى الهيئـــة ســـعًيا حثيًثـــا إلعـــالن مصـــر 

خاليـــة مـــن األميـــة، مـــن خـــالل خطـــة وطنيـــة تتكاتـــف 

الحكوميـــة  وغيـــر  كافـــة،  الحكوميـــة  الجهـــود  فيهـــا 

انطالًقـــا وتفعيـــًلا لقانـــون رقـــم 8 لســـنة 1991 فـــي شـــأن 

محـــو األميـــة وتعليـــم الكبـــار الـــذي أنـــاط هيئـــة محـــو 

األميـــة وتعليـــم الكبـــار بوضـــع خطـــط وبرامـــج محـــو 

األميـــة وتعليـــم الكبـــار، ومتابعـــة تنفيذهـــا، والتنســـيق 

مســـؤولية  تتشـــارك  التـــي  المختلفـــة  الجهـــات  بيـــن 

تنفيـــذ هـــذه الخطـــط والبرامـــج فـــي الدولـــة.

كمـــا نـــّص دســـتور 2014 فـــي مادتـــه الخامســـة والعشـــرين 

علـــى أن: »تلتـــزم الدولـــة بوضـــع خطـــة شـــاملة للقضـــاء 

المواطنيـــن  بيـــن  والرقميـــة  الهجائيـــة  األميـــة  علـــى 

آليـــات تنفيذهـــا  فـــي جميـــع األعمـــار، وتلتـــزم بوضـــع 

ـــك وفـــق  ـــي وذل بمشـــاركة مؤسســـات المجتمـــع المدن

خطـــة زمنيـــة محـــددة«. 

وتتوافـــق خطـــة الهيئـــة مـــع أهـــداف التنمية المســـتدامة 

2030، وبخاصـــة الهـــدف الرابـــع منهـــا: »ضمـــان التعليـــم 

الجيـــد المنصـــف والشـــامل للجميـــع، وتعزيـــز فـــرص 

ـــاة«، وكذلـــك خطـــة مصـــر 2030. ـــم مـــدى الحي التعل

والتعلـــم  اإلنســـان،  حقـــوق  مـــن  حـــق  فالتعليـــم 

والمعرفـــة ركـــن أساســـي فـــي التنميـــة واســـتدامتها، 

ســـلوك  مـــن  يصاحبهـــا  ومـــا  المهـــارات  أن  كمـــا 

التنمويـــة  العمليـــة  فـــي  رئيًســـا  ا  دوًر تعلـــب  وقيـــم 

ــي  ــودة والتـ ــي ذي جـ ــر تحويلـ ــن تغييـ ــا مـ ــا يصاحبهـ ومـ

دعـــت إليهـــا أجنـــدة 2030، وتســـعى خطـــة الهيئـــة أيًضـــا 

والقضـــاء  الجميـــع،  بيـــن  الفـــرص  تكافـــؤ  لضمـــان 

علـــى التفـــاوت بيـــن الجنســـين، والوصـــول إلـــى الفئـــات 

الُمهمشـــة واألكثـــر احتياًجـــا، وكذلـــك ذوي االحتياجـــات 

الخاصـــة.

كمـــا أن حـــق التعليـــم يتكامـــل مـــع جميـــع الحقـــوق 

ــة  ــرر مـــن األميـ ــاء مواطـــن متحـ ــرى؛ مـــن أجـــل بنـ األخـ

مشـــارك بإيجابيـــة فـــي قضايـــا مجتمعـــه؛ مـــن أجـــل 

رأس  علـــى  ويأتـــي  األوطـــان،  وتقـــدم  الحيـــاة  جـــودة 

فـــي  وبخاصـــة  الشـــباب،  أميـــة  محـــو  األولويـــات 

واإلنتـــاج،  العمـــل  علـــى  القـــادرة  العمريـــة  المرحلـــة 

فالشـــباب هـــم باعثـــو نهضـــة األمـــم وأيقونـــة تقدمهـــا 

ونهضتهـــا، وتهتـــم هيئـــة تعليـــم الكبـــار بتقديـــم جميـــع 

أميـــة  لمحـــو  واللوجســـتية  التعليميـــة،  الخدمـــات 

الشـــباب مـــن الجنســـين، وبخاصـــة المـــرأة والفتـــاة، 

وربـــط المكـــون التعليمـــي بالمكـــون الحرفـــي والمهنـــي 

ـــل ذلـــك  قـــدر االســـتطاعة وتحقيـــق التمكيـــن، ويمثِّ

ا رئيًســـا لخطـــة مصـــر للتنميـــة 2030، وباتـــت هـــذه  مرتكـــًز

المهمـــة أكثـــر إلحاًحـــا بســـبب العمـــل علـــى تفعيـــل 

مســـتجدات أدبيـــات تعليـــم وتعلـــم الكبـــار فـــي العصـــر 

السياســـات،  مســـتوى:  علـــى  وبخاصـــة  الرقمـــي، 

والتمويـــل،  الكبـــار،  وتعليـــم  األميـــة  محـــو  وبرامـــج 

والحوكمـــة. 

وعمليـــة محـــو األميـــة وتعليـــم الكبـــار تحقـــق منافـــع 

شـــخصية وذاتيـــة للـــدارس، مثـــل: تعزيـــز ثقتـــه بذاتـــه، 

الجهود الحكومية في محو األمية: نجاحات 
وتحديات
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محيطـــه  مـــع  للتشـــارك  للـــدارس  مجـــال  وإتاحـــة 

منافـــع  أيًضـــا  وهنـــاك  فعالـــة.  بطريقـــة  ومجتمعـــه 

مهـــارات  اكتســـاب  منهـــا:  األميـــة  لمحـــو  اجتماعيـــة 

وكذلـــك  أســـرية،  وتدابيـــر  وبيئيـــة، ومهـــارات  صحيـــة، 

بالنفـــع  تعـــود  أن  يمكـــن  والتـــي  اقتصاديـــة،  منافـــع 

علـــى الدارســـين لزيـــادة دخلهـــم، وأيًضـــا تنميـــة الوعـــي، 

مفهـــوم  وترســـيخ  واالنتمـــاء،  الـــوالء  قيـــم  وتفعيـــل 

المواطنـــة، وقيـــم التســـامح ونبـــذ العنـــف واإلرهـــاب، 

ــم  ــة التعليـ ــن مواصلـ ــم مـ ــول االختـــالف، وتمكينهـ وقبـ

ــداد  ــن االرتـ ــم مـ ــمَّ منعهـ ــن ثـ ــة، ومـ ــل التاليـ ــي المراحـ فـ

إلـــى األميـــة مـــرة أخـــرى، والتوطيـــد لمفهـــوم التعلـــم 

مـــدى الحيـــاة. 

ــرة أدت  ــأتها بجهـــود كبيـ ــة منـــذ نشـ وقـــد قامـــت الهيئـ

إلـــى خفـــض األميـــة للشـــريحة العمريـــة مـــن )15 ســـنوات 

ــدد األمييـــن  ــإن عـ ــة فـ ــود المبذولـ ــم الجهـ ــر(، وبرغـ فأكثـ

ا للزيـــادة المضطـــردة فـــي  ا؛ نظـــًر فـــي مصـــر مـــا زال كبيـــًر

عـــدد الســـكان، وزيـــادة أعـــداد المتســـربين مـــن التعليـــم، 

ـــى األميـــة مـــرة أخـــرى.  ـــداد إل أو االرت

الكبــار  لتعليــم  العامــة  الهيئــة  جهــود 
فــي محــو األميــة

تشـــارك الهيئـــة العامـــة لتعليـــم الكبـــار فـــي المبـــادرات 

»عبـــد  الرئيـــس  الســـيد  مبـــادرة  منهـــا  الرئاســـية، 

كريمـــة«  »حيـــاة  شـــعار  تحـــت  السيســـي«  الفتـــاح 

فـــي محافظـــات الجمهوريـــة كافـــة، والبـــدء فـــي )12( 

ـــة بحصـــر أعـــداد  ـــى، وتقـــوم الهيئ ـــة أول محافظـــة كمرحل

األمييـــن، وفتـــح فصـــول محـــو أميـــة فـــي )100( قريـــة، كمـــا 

تـــم تفعيـــل العمـــل بالمرحلـــة الثانيـــة والتـــي اســـتهدفت 

ـــا فـــي )20( محافظـــة، بعـــدد )273( قريـــة،  ا إداريًّ )50( مركـــًز

وقـــد جـــاء إنجـــاز المشـــاركة فـــي هـــذه المبـــادرة بمحـــو 

أميـــة عـــدد )19308( أفـــراد فـــي العـــام المالـــي 2018 / 2019، 

و)68222(   2020/2019 المالـــي  العـــام  فـــي  فـــرًدا  و)5993( 

ــي ) 93523(  ــي )2020 / 2021( بإجمالـ ــام المالـ ــي العـ ــرًدا فـ فـ

ا مـــن األميـــة مـــن خـــالل التنســـيق والتشـــبيك  متحـــرًر

ــة. ــركاء كافـ ــع الشـ مـ

المبـــادرة  فـــي  المشـــاركة  إلـــى  اإلشـــارة  تجـــدر  كمـــا 

الرئاســـية »تكافـــل وكرامـــة«، مـــن خـــالل فـــروع الهيئـــة 

المســـتهدفة،  القـــرى  إلـــى  بالتوجـــه  بالمحافظـــات 

وإجـــراء حصـــر ألعـــداد األمييـــن وفتـــح فصـــول محـــو 

أميـــة داخـــل هـــذه القـــرى. وانطالًقـــا مـــن حـــق الجميـــع 

فـــي التعليم/التعلـــم، تـــم إعـــداد واعتمـــاد مناهـــج جديـــدة 

فـــي تعليـــم الكبـــار، تتضمـــن اآلتـــي:

تطويـــر واعتمـــاد منهـــج »اتعلـــم لحيـــاة أفضـــل« 	 

ــة  ــي دور رعايـ ــباب فـ ــن والشـ ــن )المراهقيـ للجانحيـ

ـــب  ـــم إعـــداده بالتعـــاون مـــع مكت ـــذي ت األحـــداث(، ال

ــة، 2019. ــدرات والجريمـ ــدة للمخـ ــم المتحـ األمـ

إعـــداد 	  مـــن  والحيـــاة«،  »المـــرأة  منهـــج  اعتمـــاد 

الشـــبكة العربيـــة لمحـــو األميـــة، وجمعيـــة حـــواء 

.2020  /  2019 المســـتقبل 

اإلعاقـــة 	  لـــذوي  الكبـــار  لتعليـــم  منهـــج  اعتمـــاد 

العقليـــة البســـيطة، مـــن إعـــداد الهيئـــة العامـــة 

.2020  /  2019 الروتـــاري  مـــع  بالشـــراكة  الكبـــار،  لتعليـــم 

إعـــداد كراســـة أنشـــطة وتدريبيـــات لمنهـــج »نتعلـــم 	 

لنكـــون« لـــذوي اإلعاقـــة العقليـــة البســـيطة، مـــن 

ـــاري 2020 / 2021. ـــة بالشـــراكة مـــع الروت إعـــداد الهيئ

مـــع  التعليـــم  فـــي  الحـــق  يتكامـــل 
الحقـــوق األخـــرى؛ مـــن أجـــل بنـــاء مواطـــن 
متحـــرر مـــن األميـــة مشـــارك فـــي قضايـــا 
جـــودة  تحســـين  يكفـــل  بمـــا  مجتمعـــه؛ 
الحيـــاة، وتحقيـــق تقـــدم األوطـــان، ومـــن 
ثـــمَّ يحتـــل محـــو أميـــة الشـــباب قائمـــة 
األولويـــات باعتبارهـــم الفئـــة األكثـــر قـــدرة 

علـــى العمـــل واإلنتـــاج.
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مشــاركة الهيئــة العامــة لتعليــم الكبــار 
فــي أنشــطة عالميــة وعربيــة

مـن  بالعديـد  الكبـار  لتعليـم  العامـة  الهيئـة  تضطلـع 

وذلـك  والدولـي،  اإلقليمـي  الصعيديـن  علـى  األنشـطة 

الداخلـي؛  الصعيـد  علـى  المبذولـة  جهودهـا  جانـب  إلـى 

العـام  السـنوي  االجتمـاع  فـي  الهيئـة  شـاركت  حيـث 

للتحالـف العالمـي لمحو األميـة )GAL(، في إطار التعلم 

مدى الحياة في 28 - 29 أكتوبر 2020، وتم اختيار وزير التربية 

والتعليـم والتعليـم الفنـي، ورئيـس هيئـة تعليـم الكبـار 

كأعضـاء فـي التحالـف عـن الفتـرة مـن 2020 / 2022. كذلـك 

شـاركت الهيئـة فـي المؤتمـر التحضيري للـدول العربية 

)المؤتمـر الدولـي السـابع لتعليـم الكبـار 2022(، بعنـوان: 

»تعليـم وتعلـم الكبـار فـي مصـر والسـودان: قـراءة فـي 

 ،»)7 )كونفنتيـا  المسـتقبل  واستشـراف  الواقـع  فقـه 

الحيـاة فـي مدينـة  التعلـم مـدى  بالتعـاون مـع معهـد 

هامبـورج فـي ألمانيـا، في 25 مارس 2021. وذلك إلى جانب 

للتنسـيق  التشـاوري  االجتمـاع  فـي  الهيئـة  مشـاركة 

للمؤتمـر اإلقليمـي التحضيـري للمؤتمـر الدولي السـابع 

لتعليـم الكبـار -عبـر منصـة ZOOM- بالتعـاون مـع مكتب 

اليونسـكو اإلقليمـي فـي بيـروت، ومعهـد التعلـم مـدى 

الحيـاة فـي هامبـورج، فـي 18 مـارس 2021.

األمريكيـة  الوكالـة  مـع  بالتعـاون  الهيئـة  قامـت  كذلـك 

للتنميـة الدوليـة )هيئـة إنقـاذ الطفولـة( باإلشـراف علـى 

علـى  الهيئـة  لمدربـي   »TOT  - المدربيـن  »تدريـب  دورة 

األسـرية،  األميـة  ومحـو  األجيـال  بيـن  التعلـم  منهجيـة 

بمحافظتـي اإلسـكندرية والمنيـا. فضـًلا عـن المشـاركة 

فـي إطـالق الـدورة التدريبية اإللكترونية لبناء القدرات في 

مجـال تعليـم الكبـار والتعلـم مـدى الحيـاة، بالتعـاون مـع 

مكتب اليونسـكو في بيروت، في مارس 2021، والمشـاركة 

إطـار  »نحـو  بعنـوان:  العربيـة  للـدول  إقليميـة  نـدوة  فـي 

اسـتراتيجي السـتئناف برامـج تعلم الكبـار وتعليمهم في 

الـدول العربيـة«، فـي بيـروت، فـي 29 يوليـو 2020.

فـي  العربيـة  الـدول  جامعـة  مـع  الهيئـة  تتعـاون  كمـا 

الكبـار،  وتعليـم  األميـة  لمحـو  العربـي  العقـد  أنشـطة 

علـى  وتحـرص  العقـد،  اجتماعـات  الهيئـة  وتتـرأس 

تحقيـق أهدافـه وتوصياتـه منـذ إطالقـه؛ حيـث تعاونـت 

فـي  العربيـة  الـدول  بجامعـة  التربيـة  إدارة  مـع  الهيئـة 

التاليـة:  األنشـطة 

رؤيـة 	  يتضمـن  للعقـد  مفاهيمـي  إطـار  وضـع 

وأهدافـه.  العقـد  ورسـالة 

العقـد 	  أهـداف  لتحقيـق  تتبـع  مصفوفـة  وضـع 

التنفيـذ.  ومؤشـرات 

إنجـازات 	  ونشـر  لرصـد  إلكترونـي  موقـع  تصميـم 

كافـة.  العربيـة  الـدول  فـي  العقـد 

والتـــي 	  الكبـــار،  لتعليـــم  العامـــة  الهيئـــة  ترأســـت 

يمثلهـــا الدكتـــور/ عاشـــور عمـــري - رئيـــس هيئـــة 

تعليـــم الكبـــار، االجتمـــاع الخامـــس للعقـــد العربـــي 

لمحـــو األميـــة وتعليـــم الكبـــار )2015 - 2024(، والـــذي 

العامـــة  األمانـــة  بمقـــر   ،2019 فبرايـــر   26 فـــي  ُعقـــد 

لجامعـــة الـــدول العربيـــة بالقاهـــرة.

تصميـم برنامـج تدريبـي يهـدف إلـى دعـم الالجئيـن 	 

مـن خـالل برامـج محـو األميـة وتعليـم الكبـار؛ حيـث 

مهـارات  لتنميـة  تدريبيـة  حقيبـة  الهيئـة  صّممـت 

المدربيـن والمعلميـن فـي مجـال تعليـم الكبـار من 

الالجئيـن والنازحيـن باألماكـن المسـتقرة، وقامـت 

علـى  بالتدريـب  الفنيـة  كوادرهـا  خـالل  مـن  الهيئـة 

البرنامـج؛ حيـث تـم تدريب 30 مدرًبا من 6 دول عربية 

بالتعـاون مـع جامعـة الـدول العربيـة، والمنظمـة 

الكشـفية العربيـة، والمركـز اإلقليمي لتعليم الكبار 

بــ »سـرس الليـان«.

مشـــاركة الهيئـــة العامـــة لتعليـــم الكبـــار جامعـــة 	 

الـــدول العربيـــة فـــي االجتمـــاع الســـادس للعقـــد 

ُعقـــد  والـــذي   )2024  -  2015( األميـــة  لمحـــو  العربـــي 

بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية، فـــي الفتـــرة مـــن 2 

- 3 فبرايـــر 2020. 

كذلـك تجـدر اإلشـارة إلـى تعـاون الهيئـة العامـة لتعليم 

وتعليـم  األميـة  لمحـو  العربيـة  الشـبكة  مـع  الكبـار 
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الكبـار فـي عـدد مـن المشـروعات، مـن أبرزهـا: التدريـب 

علـى منهجيـة تمكيـن الفتـاة والمـرأة مـن خـالل برامـج 

تقـوم  )7( محافظـات  والتـي اسـتهدفت  األميـة،  محـو 

بتطبيـق منهـج خـاص للمـرأة، ويركـز بشـكل أساسـي 

علـى تطويـر مهـارات معلمي الكبار السـتخدام منهجية 

التمكيـن بجميـع أشـكاله كمدخـل لمحـو أميـة النسـاء 

والفتيـات، وكذلـك اسـتخدام التكنولوجيـا الرقميـة فـي 

الجيـزة،  بمحافظـة  َقـت  ُطبِّ تجربـة  وهـي  األميـة  محـو 

فـي  رائـدة  كتجربـة  اليونسـكو  منظمـة  بهـا  وأشـادت 

فـي  الهيئـة  مشـاركة  جانـب  إلـى  األميـة،  محـو  مجـال 

األميـة  محـو  ببرنامـج  للمتابعيـن  التنشـيطي  البرنامـج 

تجربـة  إطـالق  يتـم  حيـث  التكنولوجيـا؛  باسـتخدام 

تطبيـق منهـج »المـرأة والحيـاة« الرقمـي للمـرة الثانيـة 

انتهـاء  وبعـد  األوليـة،  تجربتـه  بعـد  الجيـزة،  بمحافظـة 

تنظيـم  إلـى  باإلضافـة  وذلـك  كامـل،  بشـكل  رقمنتـه 

بشـأن  الخامـس  العالمـي  التقريـر  لمناقشـة  اجتمـاع 

تعليـم  وتقييـم  »رصـد  بعنـوان:  الكبـار  وتعلـم  تعليـم 

لمحـو  العربيـة  الشـبكة  مـع  بالشـراكة   ،»2022 الكبـار 

.2020 أغسـطس  األميـة، 

الجوائز التي حصلت عليها الهيئة

فـازت مصـر بجائـزة تحـدي األمية 2018 / 2019، وذلك ضمن 

فعاليـات قمـة المعرفـة 2018، بإمارة دبي بدولة اإلمارات 

الثانيـة  للمـرة  مصـر  فـازت  كمـا  المتحـدة،  العربيـة 

بالجائزة في يناير 2020، )حيث تمّثلت الجائزتان على النحو 

التالـي: فـوز محافظـة الـوادي الجديد بجائـزة الحكومات، 

المجتمـع  بجائـزة  مصـر  فودافـون  مؤسسـة  وفـوز 

المدنـي(، كذلـك أعلنـت منظمـة األمم المتحـدة للتربية 

تقدًمـا  مصـر  إحـراز  »اليونسـكو«  والثقافـة  والعلـوم 

وأشـاد   ،2020  /  2019 وتعليمهـم  الكبـار  تعلـم  مجـال  فـي 

الصـادر  الكبـار،  وتعلـم  لتعليـم  الرابـع  العالمـي  التقريـر 

عـن اليونسـكو 2020، بتجـارب مصـر فـي محـو األميـة، كمـا 

أشـادت منظمـة اليونسـكو بجهـود مصـر فـي مواجهـة 

ا  فيـروس كورونـا؛ حيـث أرسـلت اليونسـكو خطاًبـا رسـميًّ

لرئيـس الهيئـة العامـة لتعليـم الكبار أشـادت فيه بجهود 

فـي  واجهتهـا  التـي  التحديـات  علـى  التغلـب  فـي  مصـر 

ضمـان اسـتمرارية توفيـر خدمـات محـو األميـة فـي خـالل 

القـراءة  تعلـم  فـرص  وتوسـيع  كورونـا،  فيـروس  أزمـة 

والكتابـة للكبـار، مـن خالل اسـتثمار التكنولوجيا في برامج 

لة في  محـو األميـة وتعليـم الكبـار، كذلـك فازت مصـر ممثَّ

جامعة عين شـمس بجائزة اليونسـكو لمحو األمية عام 

2021، بفضـل جهـود الهيئـة العامة لتعليـم الكبار ودعمها.

الكبــار  لتعليــم  العامــة  الهيئــة  آليــات 
كورونــا فيــروس  أزمــة  لمواجهــة 

مواجهـة  مـن  البـالد  بهـا  تمـر  التـي  للظـروف  نظـًرا 

لإلجـراءات  وتنفيـًذا  المسـتجد،  كورونـا  فيـروس  خطـر 

هـذا  لمواجهـة  الدولـة  تتخذهـا  التـي  االحترازيـة 

الهيئـة  مـن  وحرًصـا  انتشـاره،  مـن  والحـد  الفيـروس، 

علـى سـالمة وأمـن المواطنيـن، وتماشـًيا مـع سياسـة 

الدولـة للتوسـع فـي اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات 

واالتصـاالت، قامـت الهيئـة باتخـاذ عـدد مـن اإلجـراءات 

تتمثـل فـي إنشـاء وحـدة التطويـر التكنولوجـي؛ لرقمنـة 

المنظومـة التعليميـة بالهيئـة والعمل علـى إنتاج مواد 

التكنولوجيـا، وفتـح فصـول محـو  تعليميـة باسـتخدام 

األمية باسـتخدام التكنولوجيا، وتدريب مدربي ومعلمي 

الكبـار عـن ُبعـد، وإعـداد مناهـج تعليـم الكبـار باسـتخدام 

ــة  ــدي األميـ ــزة تحـ ــر بجائـ ــازت مصـ فـ
2018/ 2019، ضمـــن فعاليـــات قمـــة المعرفـــة 
وأعلنـــت   ،2020 ينايـــر  فـــي  وكذلـــك   ،2018
مصـــر  إحـــراز  »اليونســـكو«  منظمـــة 
تقدًمـــا فـــي مجـــال تعليـــم الكبـــار 2020/2019، 
وأشـــاد التقريـــر العالمـــي الرابـــع لتعليـــم 
وتعلـــم الكبـــار، الصـــادر عـــن اليونســـكو 

2020، بتجربـــة مصـــر فـــي محـــو األميـــة.
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الديـوان  فـي  القيـادات  اجتماعـات  وعقـد  التكنولوجيـا، 

وتدريـب  العمـل،  سـير  لمتابعـة  )Online(؛  والفـروع 

تسـجيل  كيفيـة  علـى  بالهيئـة  العامليـن  المعلميـن 

فيديوهـات تعليميـة للدراسـين بفصـول محـو األميـة، 

ـا للدارسـين  وقـد تـم تسـجيل عـدد )30( فيديـو تعليميًّ

التكنولوجيـا. باسـتخدام  األميـة  محـو  بفصـول 

وباإلضافـة إلـى مـا سـبق، تـم وضـع تعليمـات تنظيمية 

لفتـح فصـول محو األمية ومواصلة التعلم للمتحررين 

)الذيـن تمكنـوا مـن محـو أميتهـم( عـن ُبعـد، بواسـطة 

مـع  التعامـل  علـى  القـدرة  لديهـم  الذيـن  المعلميـن 

التكنولوجيا، والتواصل مع الدارسين من خاللها، عالوة 

األميـة،  بامتحانـات محـو  علـى إصـدار تعليمـات خاصـة 

والسـالمة  األمـن  معاييـر  تطبيـق  فيهـا  ُيراعـى  بحيـث 

التـي أقّرتهـا الدولـة، وفًقـا لقـرار رئيـس مجلـس الـوزراء 

وتعليمـات وزارة الصحـة فـي هـذا الشـأن.

الـدورات  مـن  العديـد  بتنظيـم  الهيئـة  قامـت  كذلـك 

التدريبيـة، مثـل: »مهـارات التدريـب عـن بعـد«، لتدريـب 

عيـن  جامعـة  مـع  بالتعـاون  الهيئـة،  فـي  مدرًبـا   )70(

 ZOOM Cloud شـمس، ومركـز تعليـم الكبار، باسـتخدام

االفتراضـي«،  التعلـم  بيئـات  »إدارة  ودورة:   ،Meetings

القيـادات  مـن  فـرًدا   )40( عـدد  لتدريـب   ،2020 يوليـو  فـي 

وتنظيـم  بالمحافظـات،  بالهيئـة وفروعهـا  والعامليـن 

التدريـب  وتطبيقـات  »منصـات  بعنـوان:  تدريبيـة  دورة 

عـن بعـد«، فـي أغسـطس 2020، وإنشـاء قنـاة يوتيـوب 

لوحـدة التطويـر التكنولوجـي بالهيئـة لبـث الفيديوهـات 

التعليميـة، وإصـدار نشـرات إلكترونيـة توعويـة، ورقمنة 

الكبـار. منهجيـن مـن مناهـج تعليـم 

التحديــات التــي تواجــه محــو األميــة فــي 
مصــر

فـي  األميـة  لمحـو  المبذولـة  اإلنجـازات  الرغـم مـن  علـى 

مصـر، ال تـزال هنـاك حاجـة إلـى بـذل مزيـد مـن الجهـود 

لضمـان اسـتمرارية العمـل علـى محـو األميـة، وفـي هذا 

تحتـاج  التـي  التحديـات  مـن  عـدًدا  الدولـة  تواجـه  اإلطـار، 

إلـى تكاتـف الجهـود لمواجهتهـا، مـن أبرزهـا: االفتقار إلى 

قاعـدة بيانـات لألمييـن مدققـة باالسـم والرقـم القومـي 

ومحـل اإلقامـة، وعـدم وجـود حمـالت إعالميـة ممنهجـة 

فضـًلا  األميـة،  بخطـورة  العـام  الـرأي  وتعبئـة  لحشـد 

عـن العـادات االجتماعيـة الباليـة، وبخاصـة التـي تعانيهـا 

وضعـف  والعشـوائيات،  والريـف  الصعيـد  فـي  المـرأة 

التمويـل بشـتى أنواعـه الالزم لمجابهـة األمية، إلى جانب 

النظامـي وغيـر  التعليـم  بيـن  هشاشـة صـالت الوصـل 

النظامـي؛ ممـا يهـدد باالرتـداد إلـى األميـة وارتفـاع نسـب 

التركيـز علـى المحاسـبية  الهـدر، كذلـك تظهـر مشـكلة 

الكمية في محو األمية على حساب جودة تعليم وتعلم 

المتحرريـن مـن األميـة، إلـى جانـب عـدم وجـود مسـارات 

متنوعـة للمتحرريـن مـن األميـة لمواصلـة التعلـم مـدى 

مجـال  فـي  التعلـم  نواتـج  علـى  البنـاء  وضعـف  الحيـاة، 

الكبـار بشـكل كاف، وعـدم تفعيـل التشـريعات  تعليـم 

مـة 
ِ
الملز التشـريعات  وغيـاب  األميـة،  بمحـو  الخاصـة 

فـي محـو  بالمشـاركة  الشـريكة  الجهـات  أو  للدارسـين 

األمية وتعليم الكبار، وضعف اسـتمرارية المشـروعات 

نتيجـة  المختلفـة،  المنظمـات  قدمتهـا  التـي  الناجحـة 

ضعـف التمويـل الوطنـي الـذي يضمـن اسـتدامتها.
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د. ياسر القاضي
ــة ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة واالجـ ــ ــادي ــصــ ــ ــت ــبـــيـــر اســـتـــراتـــيـــجـــي لــلــتــنــمــيــة االقــ  خـ
ــق ــ ــابـ ــ ــسـ ــ وأمــــــــيــــــــن عــــــــــام اتــــــــحــــــــاد الــــــــغــــــــرف الـــــمـــــصـــــريـــــة الـ

تســـعى المقالـــة إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى الفهـــم 

الخاطـــئ للـــدور الحقيقـــي للمـــرأة كشـــريكة فاعلـــة، حتـــى 

ولـــو لـــم تكـــن تعمـــل، وكيـــف أن القوانيـــن الوضعيـــة 

وفهـــم المنهـــج ال يتعامـــل معهـــا بشـــكل صحيـــح، 

وتقتصـــر النظـــرة إليهـــا مـــن منظـــور: الميـــراث فـــي حالـــة 

الوفـــاة والنفقـــة فـــي حالـــة الطـــالق فقـــط.

اجتماعيـة  أبعـاد  لـه  نظـري  وجهـة  مـن  الموضـوع 

واقتصاديـة وقانونيـة؛ لـو أمكن عـرض الموضوع كبداية 

إلـى  سـنصل  ومجتمعيـة  ودينيـة  علميـة  لمناقشـة 

الزوجيـن  بيـن  للعالقـة  الـروح  إعـادة  فـي  نتائـج ممتـازة 

كشـركاء في مؤسسـة األسـرة االجتماعية االقتصادية، 

وسـتكون عنصـر قـوة لطرفـي العالقـة السـتمرار تلـك 

الشـراكة، وعـدم فضهـا ألسـباب تتركـز معظمهـا فـي 

القضيـة: »مـا حقوقـي؟  مثلـي مثلـك...«، وهكـذا. تلـك 

الكاملـة  الواضحـة  والرؤيـة  الحلـول  لـدي  أن  ـي 
ِ

أّدع وال 

تؤثـر  مختلفـة  أبعـاد  مـن  لـه  لمـا  الموضـوع  لمناقشـة 

علـى المجتمـع وفئاتـه المختلفـة، وقناعاتـه، والميـراث 

التاريخـي الـذي أصبـح قانوًنـا وعرًفا سـائًدا رغم المظالم 

لعـدم  األسـرة،  مؤسسـة  لهـا  تتعـرض  التـي  الكثيـرة 

وضـوح مكوناتهـا، وأدوار عناصرهـا الداخليـة والخارجيـة.

ونظـًرا ألن الموضـوع مـا زال يحتـاج إلـى تضافـر الجهـود 

والعلميـة  الثقافيـة  الخلفيـات  ذات  الخبـرات  مـن 

المختلفة، فإن األساس في النقاش سيكون في هيئة 

مجموعـة مـن األسـئلة التي نحتاج إلـى اإلجابة عنها قبل 

إصـدار أيـة قوانيـن أو تشـريعات لتنظيـم عالقـة المـرأة 

والرجـل كشـركاء فـي مؤسسـة األسـرة.

مـن  ليـس  اإلنسـان  ظلـم  أن  كاملـة  قناعـة  لـدي  أوًلا: 

تعرضنـا  وإذا  وضعـي،  أو  دينـي  نظـام  أي  طبيعـة 

بمؤسسـة  العالقـة  أطـراف  فيهـا ظلـم ألحـد  لحـاالت 

التطبيـق وليـس  المشـكلة سـتكون فـي  فـإن  األسـرة 

أن  فـي  الرئيسـة  المشـكلة  وتكمـن  المنهـج.  فـي 

بعـض القوانيـن فـي تنظيـم عالقـة شـركاء العمـل فـي 

ألزمنـة رؤيـة فقهيـة  علـى  اعتمـدت  األسـرة   مؤسسـة 

ال تتناسـب فـي تطبيقاتهـا مـع مـا نعيشـه فـي العصور 

األخيـرة  السـنوات  خـالل  تمـت  التـي  والجهـود  الحديثـة، 

ُتعـد جهـوًدا فرديـة، لـم ُتَترجـم إلـى تشـريعات وقوانيـن 

تنفيذيـة؛ ممـا أدى إلـى تفاقـم المظالـم، ومنـاداة العديـد 

عمليـة  حلـول  إيجـاد  إلـى  والمنظمـات  الجهـات  مـن 

سـريعة، وبـدأ الحـوار فـي محاولة نسـخ بعـض القوانين 

اإلعـالم  ووسـائل  المؤتمـرات  فـي  وعرضهـا  الغربيـة 

تنظـم  جديـدة  لتشـريعات  أساًسـا  لتكـون  المختلفـة 

األسـرة. بيـن شـركاء مؤسسـة  العالقـة 

فـي مناقشـات متعـددة للموضـوع مع كثيـر من الفئات 

العمريـة والجنسـيات المختلفـة، كانـت معظـم الـردود 

تصـب فـي وضعيـة أن مـا أطرحـه للمناقشـة مخالـف 

للفقـه والميـراث التاريخـي فـي هـذا الموضوع، والسـبب 

اعتمـدت علـى  النظـرة  أن  إلـى  يرجـع  الرئيـس فـي ذلـك 

تصنيـف عالقـة الزوجـة بمؤسسـة األسـرة بأنهـا تابعـة 

للـزوج، وأن الثـروة التـي ُتبنـى فـي خـالل الحيـاة الزوجيـة 

ذلـك، غيـر  علـى  االتفـاق  يتـم  لـم  مـا  للرجـل،  ملـك   هـي 

ا، أو غيـر  أو أن الرجـل تطـوع وأهـدى الزوجـة مـاًلا، أو عقـاًر

ذلـك؛ وبالتالـي فـإن الـزوج هـو صاحـب الحـق فـي الهبـة 

والعطـاء، وهـو صاحـب الحـق فـي رمـي يميـن الطـالق، 

مؤسسة األسرة ودور المرأة كشريكة فيها
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وال يكـون للزوجـة إال حقوقهـا نتيجـة الحضانـة والنفقـة، 

وفـي حالـة الوفـاة ال يكـون للمـرأة إال حقهـا فـي الميـراث 

حسـب قوانيـن الشـريعة.

هـي  األسـرة  مؤسسـة  أن  المبـدأ:  ناحيـة  مـن  اتفقنـا  إذا 

إدارة األسـرة  اجتماعيـة اقتصاديـة، فـإن نظـام  مؤسسـة 

أن  اتفقنـا  ولـو  الشـركاء.  بيـن  األدوار  توزيـع  إلـى  يحتـاج 

والعناصـر  الجنـس،  طبيعـة  علـى  يعتمـد  األدوار  توزيـع 

العاطفيـة، والعقليـة، والجسـدية، وغيرهـا، مـن المكونـات 

االتفـاق  إطـار  وفـي  منهمـا،  لـكل  والنفسـية  الجسـدية 

علـى أن المشـاركة تعتمـد علـى مفاهيـم التكامـل، وليـس 

المسـاواة، حتـى يسـتقيم األمـر فـي تحديـد دور كل شـريك 

الـوالدة  قضايـا  أن  اختـالف  دون  سـنجد  المؤسسـة،  فـي 

النفسـي  التكويـن  مـع  تتوافـق  المنـزل  وإدارة  والتربيـة 

والبدنـي للزوجـة؛ لذلـك فـإن دور الزوجـة يقـوم علـى اإلدارة 

التنفيذيـة للعمليـات المنزليـة، ويركـز دور الرجـل فـي األغلب 

علـى اإلدارة الكليـة أو االسـتراتيجية، وهنـا يجـب التوضيـح 

أعمـال  بعـض  فـي  الزوجـة  بمعاونـة  قـام  إذا  الـزوج  أن 

التنفيذيـة،  المديـرة  الزوجـة  تحـت إشـراف  المنـزل فيكـون 

وللمـرأة الحـق أن تسـتأجر آخريـن للقيـام ببعـض األعمـال 

المنزليـة لمعاونتهـا، تصـل في بعض األحيان الى اسـتئجار 

بذلـك.  القيـام  علـى  الماليـة  القـدرة  حالـة  فـي  المرضعـة 

ومـن المهـم اإلشـارة هنـا إلـى أن عـدم قيـام الزوجة ببعض 

أو  الخادمـة،  مثـل:  الغيـر،  علـى  فيهـا  واالعتمـاد  األعمـال 

دورهـا  ألن  منهـا،  تقصيـًرا  ُيعـد  ال  خالفـه،  أو  المرضعـة، 

ا علـى أداء تلـك األعمـال، وفـق متطلبـات األسـرة. إشـرافيًّ

ال أحـاول أن أناقـش قضيـة مـاذا يحـدث نتيجـة الطـالق 

أو الوفـاة، ولكـن تركيـز الحـوار يهـدف إلـى إيجـاد قواعـد 

لطرفـي  المجتمعيـة  العدالـة  لتحقيـق  مشـتركة 

والزوجـة«،  »الـزوج  األسـرة  مؤسسـة  فـي  العالقـة 

ولعلنـا نبـدأ بمناقشـة بعـض القضايـا التـي تحتـاج إلـى 

تدبـر ورؤيـة واضحـة، ولنبـدأ بالواقـع الحالـي للزوجـة فـي 

مؤسسـة األسـرة، مـع األخـذ فـي االعتبـار أن العمليـات 

المنـزل  إليهـا  يحتـاج  التـى  األمـور  كل  تشـمل  الداخليـة 

وتربيـة األوالد، والعمليـات الخارجيـة تشـمل العالقـات 

وغيرهـا. لألسـرة  االجتماعيـة 

العمليـات . 1 جميـع  علـى  وتشـرف  تعمـل  ال  زوجـة 

الداخليـة بالمنـزل سـواء بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر.

جميـع . 2 علـى  وتشـرف  المنـزل  مـن  تعمـل  زوجـة 

مباشـر. غيـر  أو  مباشـر  بشـكل  بالمنـزل  العمليـات 

جميـع . 3 علـى  وتشـرف  الخـارج  فـي  تعمـل  زوجـة 

مباشـر. غيـر  أو  مباشـر  بشـكل  بالمنـزل  العمليـات 

زوجـة تشـارك زوجهـا نـوع العمـل نفسـه مـع قيامهـا . 4

بأعمالهـا المنزليـة، والتـي قـد يشـارك الـزوج فـي بعضهـا.

فـي الحـاالت السـابقة تكـون المـرأة شـريكة مناصفـة 

فتـرة  خـالل  لألسـرة  تحقيقهـا  يتـم  التـي  الثـروة  فـي 

ا للمشـاركة المتسـاوية لهمـا فـي اإلدارة  الـزواج؛ نظـًر

االسـتراتيجية والتنفيذيـة لهـذه المؤسسـة، وهنا تجب 

إلـى أن مـن محـددات الحـوار اآلتـي: اإلشـارة 

اجـتـمـاعـيــــــة  مـؤسـســــــة  األســــــرة 
إلـــى  إدارتهـــا  نظـــام  يحتـــاج  اقتصاديـــة، 
وبالتالـــي  الشـــركاء،  بيـــن  األدوار  توزيـــع 
اإلدارة  علـــى  يقـــوم  الزوجـــة  دور  فـــإن 
التنفيذيـــة للعمليـــات المنزليـــة، ويركـــز دور 
 الرجـــل فــــي األغلـــب علـــى اإلدارة الكليـــة

أو االستراتيجية.

فـــي  الطرفيـــن  مـــن  أي  ميـــراث  دخـــول  عـــدم 

المقالـــة،  هـــذه  فـــي  بـــه  نقـــوم  الـــذي  التحليـــل 

فـــكل الثـــروة الســـابقة للـــزوج أو الزوجـــة، أو حتـــى 

الثـــروة الالحقـــة نتيجـــة ميـــراث ألي مـــن الطرفيـــن 

ــى  ــروة التـ ــدود الثـ ــن حـ ــرته، ال تدخـــل ضمـ ــن أسـ مـ

الـــزواج؛ فـــرأس مـــال  تـــم تكوينهـــا خـــالل فتـــرة 

المؤسســـة يعتمـــد علـــى مـــا تـــم التوافـــق عليـــه 

لحظـــة تكويـــن الشـــراكة »مؤسســـة األســـرة«.
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لعلنـــا نعطـــي مثـــاًلا لتوضيـــح الفكـــرة التـــي أحـــاول 

علـــى  االتفـــاق  وســـيدة  لرجـــل  يمكـــن  مناقشـــتها: 

ــة«؛  ــًلا »حضانـ ــار مثـ ــة، ولنختـ ــة تجاريـ ــاء مؤسسـ إنشـ

ــتثمر الرئيـــس والممـــول  يكـــون الرجـــل بمثابـــة المسـ

مـــع  التنفيـــذي  المديـــر  المـــرأة  وتكـــون  للمشـــروع، 

هـــذه  فـــي  التمويـــل،  دون  بالمجهـــود  مشـــاركتها 

ــا خـــالل فتـــرة  الحالـــة تكـــون الثـــروة التـــي يتـــم تكوينهـ

حيـــاة هـــذه الشـــركة ملـــًكا للطرفيـــن بالنســـب المتفـــق 

عليهـــا بينهمـــا، وفـــي حالـــة فـــض الشـــراكة يتـــم تقييـــم 

الطرفيـــن  بيـــن  توزيعهـــا  ويتـــم  الشـــركة،  أصـــول 

حســـب االتفـــاق. 

فـي  سـابًقا  طرحهـا  تـم  التـي  الرؤيـة  علـى  اتفقنـا  إذا 

الطرفيـن،  بيـن  والشـراكة  األسـرة  مؤسسـة  مفهـوم 

فمـن الطبيعـي أن يتـم تقاسـم الثـروة التـي تـم تكوينهـا 

وهـو  الطـالق،  حالـة  فـي  الشـراكة  حيـاة  فتـرة  خـالل 

أسـهل سـيناريو يمكـن مناقشـته، ويترتـب علـى حالـة 

فـي  الطرفـان  يشـترك  أن  »الطـالق«  الشـراكة  فـض 

ل مسـؤولية كل المصروفات والمسـؤوليات التي  تحمُّ

األوالد. مثـل:  الشـراكة،  تلـك  علـى  ترّتبـت 

وفـي هـذا اإلطـار، يمكـن اإلشـارة إلـى التجربـة المغربية؛ 

ماليـة  ذمـة  الزوجيـن  مـن  واحـد  »لـكل  أضحـى  حيـث 

مسـتقلة عـن ذمـة اآلخـر، غيـر أنـه يجـوز فـي إطـار تدبيـر 

الزوجيـة، االتفـاق  أثنـاء قيـام  التـي ستكتسـب  األمـوال 

علـى اسـتثمارها وتوزيعهـا، ويضمـن هـذا االتفـاق فـي 

العـدالن  ويقـوم  الـزواج،  عقـد  عـن  مسـتقلة  وثيقـة 

سـالفة  باألحـكام  زواجهمـا  عنـد  الطرفيـن  بإشـعار 

الذكـر. إذا لـم يكـن هنـاك اتفـاق فيرجـع للقواعـد العامـة 

لإلثبـات، مـع مراعـاة عمـل كل واحـد مـن الزوجيـن ومـا 

لتنميـة  أعبـاء  مـن  تحملـه  ومـا  مجهـودات  مـن  قدمـه 

األسـرة«. أمـوال 

الـزواج  حالـة  علـى مناقشـة  الثانـي  السـيناريو  ويركـز 

مـن زوجـة أخـرى: مـاذا لـو قـام الرجـل بتكويـن مؤسسـة 

زوجـة  مـن  الـزواج  مثـل:  أخـرى،  واقتصاديـة  اجتماعيـة 

أخـرى؟ فيكـون األصـل فـي هـذه الحالـة أن يتـم حسـاب 

ما تم تكوينه وتقسـيمه بين الطرفين قبل الدخول في 

الشـراكة الجديـدة، ليكـون للزوجـة حقهـا فـي اسـتمرار 

الثانيـة، الزوجـة  مـع  جديـدة  نسـب  وفـق   الشـركة 

الوضـع نفسـه  الشـراكة وفضهـا، وينطبـق  أو رفـض 

فـي حالـة الـزواج الثالـث أو الرابـع.

والسـيناريو الثالـث: حالـة الوفـاة ألي مـن الطرفيـن؛ 

حيـث يتـم تقسـيم الثـروة بينهمـا قبـل توزيـع الميـراث 

حسـب قوانيـن الشـريعة، ويكـون للطـرف الـوارث حقـه 

فـي الميـراث فـي النصـف اآلخـر، وهنـا يمكـن االسـتناد 

إلـى قصـة لسـيدنا »عمـر بـن الخطـاب«، رضـي هللا عنـه، 

توضـح مفهـوم العدالـة فـي القضيـة المطروحـة، وهـو 

وصـف للحالـة رقـم 2 التـي تـم طرحهـا سـابًقا.

مؤسســة  بتكويــن  الرجــل  قــام  إذا 
اجتماعيــة واقتصاديــة أخــرى، مثــل: الزواج 
مــن زوجــة أخــرى، فيكــون األصــل فــي هــذه 
تكوينــه  تــم  مــا  حســاب  يتــم  أن  الحالــة 
الدخــول  قبــل  الطرفيــن  بيــن  وتقســيمه 
للزوجــة  ليكــون  الجديــدة،  الشــراكة  فــي 
حقهــا فــي اســتمرار الشــركة، وفــق نســب 

جديــدة مــع الزوجــة الثانيــة.

»حكـــم الفـــاروق بنصـــف مـــال »الحـــارث بـــن عمـــر« 

النصـــف  وُيـــوزَّع  زريـــق«،  بنـــت  »حبيبـــة  ألرملتـــه 

ــا  ــقاطه حّظهـ ــدم إسـ ــع عـ ــة، مـ ــى الورثـ ــي علـ الباقـ

ى حـــق الكـــد والســـعاية، أو  مـــن اإلرث، وهـــذا ُيســـمَّ

ــاجة  ــت نسـ ــة كانـ ــك ألّن حبيبـ ــقا«، وذلـ ــق »الشـ حـ

طـــّرازة، وكان زوجهـــا يتاجـــر فيمـــا تنتجـــه وتصلحـــه 

ــا  ــًرا، ولمـ ــاًلا وفيـ ــك مـ ــراء ذلـ ــن جـ ــبا مـ ــى اكتسـ حتـ

ــاءه  ــإّن أوليـ ــار فـ مـــات الـــزوج وتـــرك المـــال والعقـ

تســـلَّموا مفاتيـــح الخزائـــن، إّلا أّن الزوجـــة نازعتهـــم 
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شـيخ  إليـه  أشـار  مـا  الحديثـة  اإليجابيـات  مـن  ولعـل 

الحلقـة 25  األزهـر اإلمـام األكبـر »أحمـد الطيـب« خـالل 

مـن برنامـج »اإلمـام الطيـب«، وتدوينتـه علـى تويتـر: »إنه 

من حق الزوجة شـرًعا أن تحدد لنفسـها نصيًبا تحتجزه 

فيـه،  شـاركت  مـا  بمقـدار  حـي  وهـو  زوجهـا  ثـروة  مـن 

وال يخضـع هـذا النصيـب لقسـمة الميـراث وال يرتبـط 

بوفـاة الـزوج، ولهـا أن تأخـذه قبـل أو بعـد وفاتـه، ألنـه 

فـي الحقيقـة َدْيـن فـي ذمـة الـزوج«.

وقـــد أشـــارت مجلـــة العربـــي الجديـــد، بتاريـــخ 8 مايـــو 

2021، إلـــى عرضهـــا لحديـــث شـــيخ األزهـــر فـــي برنامجـــه 

التلفزيونـــي الرمضانـــي، عـــن بعـــض القضايـــا الفقهيـــة 

مـــن  الكثيـــر  استحســـان  أثـــار  مـــا  بالمـــرأة؛  الخاصـــة 

المهتميـــن بقضايـــا التـــراث والتجديـــد الفقهـــي، وأيًضـــا 

مـــن المهتميـــن بقضايـــا المـــرأة، ومـــا يهمنـــا فـــي هـــذا 

الحديـــث مـــا اختتـــم بـــه الشـــيخ الطيـــب حديثـــه:

وفي مقالة بصحيفة المدينة السعودية، بتاريخ 25 /11 / 

2017 ، بعنـوان: »حـق السـعاية للزوجـة«، أشـارت المقالة 

ـا عـاش فـي القـرن العاشـر  ـا مغربيًّ إلـى أن فقيًهـا مالكيًّ

بـن  الميـالدي، وهـو »أحمـد  الهجـري/ السـادس عشـر 

عرضـون«، أحيـا فتوى سـيدنا »عمر بن الخطاب«، رضي 

هللا عنه، بحق »الكد والسـعاية للزوجة«، ولم يجرؤ أحد 

قبلـه مـن علمـاء المغـرب علـى فعـل ذلـك، وملخصها: 

أنـه لمـا كانـت المـرأة تعمـل إلى جانب زوجهـا في الريف 

المغربـي آنـذاك -وال يـزال األمـر إلـى اليـوم- فهـي تقـوم 

 ودراسـة، 
ٍ

بالعمـل نفسـه الـذي يأتيـه الرجـل مـن حـرث

فضـًلا  البيـت،  خـارج  الشـاقة  األشـغال  كل  وحصـاد 

أنـه  رأى  عرضـون«  »ابـن  فـإن  المنزليـة،  الوظيفـة  عـن 

مـن  نصيًبـا  المـرأة  يعطـي  ال  أن  والحيـف  الظلـم  مـن 

الطـالق بينهمـا حيـن حصـول  المشـتركة  الثـروة   تلـك 

بـه  المعمـول  الفقهـي  التشـريع  كان  وقـد  الوفـاة،  أو 

أدراج  فتذهـب  وثروتهـا  جهدهـا  كل  مـن  المـرأة  م 
ِ
َيحـر

الرياح، وتخرج من البيت كما دخلته أول مرة، أو أضعف 

اقتسـام  ضـرورة  إلـى  الفتـوى  تشـير  وعليـه  وأوهـن، 

الطـالق،  أو  الوفـاة  حيـن  بينهمـا  النصـف  علـى  الثـروة 

ثـم تأخـذ حظهـا مـن الميـراث مـن النصـف الباقـي، إّمـا 

الُثمـن فيمـا بقـي إن كان للـزوج أوالد، أو الربـع فـي حالـة 

عـدم وجـود أوالد، وذلـك حيـن الوفـاة، وهـي ال تـزال فـي 

الخّطـاب«،  بـن  »عمـر  سـيدنا  بفتـوى  عمـًلا  العصمـة، 

رضي هللا عنه، وال شـك أن المثال نفسـه من مشـاركة 

االسـتزراع  تفاصيـل  فـي  الرجـَل  الريـف  فـي  المـرأة 

المصـري. الريـف  علـى  ـق  يطبَّ والحصـاد وخالفـه، 

فـــي ضـــوء مـــا ســـبق، يتضـــح أن هنـــاك محـــاوالت جـــادة 

ــا  إليجـــاد حلـــول حديثـــة وعادلـــة لـــدور الزوجـــة وحقوقهـ

ـــى مـــا ناقشـــناه  ـــا عل ـــة؛ وإذا اتفقن فـــي مؤسســـة الزوجي

فـــي  والـــزوج همـــا شـــركاء  الزوجـــة  مـــن  كل  أن  مـــن 

مؤسســـة األســـرة وفـــق معطيـــات العصـــر الحديـــث، 

فـــإن نتيجـــة مـــا حكـــم بـــه الفـــاروق »عمـــر«، ومـــا أدلـــى بـــه 

ـــل رؤيـــة مســـتقبلية  فضيلـــة اإلمـــام األكبـــر يمكـــن أن يمثِّ

لتحقيـــق مفهـــوم المشـــاركة العادلـــة للعالقـــة بيـــن 

الماليـــة،  العالقـــات  موضـــوع  فـــي  والزوجـــة  الـــزوج 

وحقـــوق كل طـــرف، يمـــا يتوافـــق مـــع روح العقيـــدة، 

ومعطيـــات التفســـير الفقهـــي الحديـــث.

بـــن  »عمـــر  إلـــى  اختصمـــوا  وحيـــن  ذلـــك،  فـــي 

ــة  ــى لحبيبـ ــه قضـ ــه، فإنـ ــي هللا عنـ ــاب«، رضـ الخطـ

ُيـــوزَّع علـــى  إرثًـــا  الباقـــي  المـــال، واعتبـــر  بنصـــف 

الورثـــة، وهـــي مـــن ضمنهـــم لهـــا حّظهـــا مـــن اإلرث.



مركز املعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد الثاني - أغسطس ٢٠٢١

25

د. إسراء أحمد إسماعيل
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــقـــــضـــــايـــــا  إدارة   - تــــنــــفــــيــــذي   مــــــديــــــر 
مـــــــــركـــــــــز الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات ودعــــــــــــــــــم اتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار

شـو«،  برنـارد  »جـورج  الشـهير  األيرلنـدي  المؤلـف  ذكـر 

الذيـن  أولئـك  األفـراد:  مـن  أنـواع  ثالثـة  بـه  العالـم  أن 

يحـدث،  مـا  يشـاهدون  والذيـن  األشـياء،  يصنعـون 

إلـى  ذلـك  ويدفعنـا  حـدث.  عمـا  يتسـاءلون  والذيـن 

ر 
ِ
ـج الُمبـاد

ِ
تسـليط الضـوء علـى مفهـوم اإلنسـان الُمنت

الموقـف  فـي  شـخصان  يتعامـل  فقـد  »االسـتباقي«؛ 

بطـرق  الوظيفـة  أو  المطلوبـة  المهمـة  مـع  نفسـه 

مختلفة، إذ قد يتولى الفرد المسـؤولية، ويقوم بإطالق 

اسـتباقية  بطريقـة  المهمـة  ويقـود  جديـدة،  مبـادرات 

تعتمـد علـى رؤيـة بعيـدة المـدى. وعلـى الجانـب اآلخـر، 

قـد يحـاول الفـرد أن يحافـظ، ويتماشـى، ويتوافـق، مـع 

ظـروف المهمـة، ويقـوم بـأداء العمـل بشـكل سـلبي، 

الثانـي.  بخـالف  ا،  اسـتباقيًّ األول  الشـخص  يعـد  وهنـا 

علـى  ا  قـادًر تكـون  أن  هـو  ا  اسـتباقيًّ تكـون  أن  ومعنـى 

تغييـر طريقـة أداء األشـياء إلـى األفضـل، فاالسـتباقية 

تنطـوي علـى إحـداث تغييـر، وليـس مجـرد توقعـه، إنهـا 

ال تتضمـن فقـط سـمات المرونة والقـدرة على التكيف 

مـع التغيـرات، بـل تعنـي أخـذ زمام المبادرة في تحسـين 

ـر  ا يعنـي أن تفكَّ وتطويـر األعمـال)1(. أن تكـون اسـتباقيًّ
المسـؤولية.)2( تحمـل  يعنـي  كمـا  المسـتقبل،  فـي 

العنصــر البشــري ركيــزة أساســية فــي 
ــة ــة التنموي العملي

األمـد،  المجتمعـات عمليـة معقـدة طويلـة  بنـاء  ُيعـد 

وأعظـم مـورد طبيعـي يمتلكـه المجتمـع هـو شـعبه. 

قـوة  بوجـود  االزدهـار  علـى  المجتمـع  قـدرة  وترتبـط 

بشـرية تتمتع بعدد من الخصائص، يأتي في مقدمتها 

الجسـدية  والصحـة  المهـارات،  ـر  وتوفُّ الجيـد،  التعليـم 

والعقليـة الضروريـة للعمـل واإلنتاج. ولكـن يضاف إلى 

لبنـاء مجتمـع  تحدًيـا  يمثـالن  قـد  آخـران،  ذلـك عامـالن 

ـع أفـراد المجتمـع  منتـج ومتميـز، يتمّثـل األول فـي تمتُّ

علـى  العـام  الصالـح  تقديـم  بمعنـى  اإليثـار،  بسـمة 

الخـاص، »نحـن قبـل أنـا«، وهـذا مبـدأ يحتـاج أن يتعلمـه 

األفـراد منـذ مرحلـة ريـاض األطفـال، فالمجتمـع كائـن 

يتـم  التـي  للقيـم  وفًقـا  يتراجـع،  أو  ويتطـور  يتعلـم  حـي، 

ـر  زرعهـا منـذ الصغـر )3( ، ويتمّثـل التحـدي الثانـي فـي توفُّ

الدافعيـة للعمـل؛ حيـث يتطلـب المجتمـع المنتـج أن 

يكـون لـدى أفـراده خطًطـا طويلـة المـدى، وأن يتمتـع 

الفـرد بـدور إيجابـي فـي العمـل والحيـاة. لكـن المشـكلة 

تتمّثـل فـي كيفيـة خلـق الدافعية للعمـل، وإيجاد الحافز 

تطويـر  علـى  واإلصـرار  التحديـات،  لمواجهـة  المسـتمر 

الـذات باسـتمرار، فضـًلا عـن أهميـة الوعـي بالتطـورات 

مفتـاح  يعـد  الـذي  التنظيـم  عامـل  ـر  وتوفُّ والتغييـرات، 

تعـددت  وقـد  الكبيـر)4(.  العمـل  عـبء  مـع  التعامـل 

نظريـة  أبرزهـا  ومـن  الدافعيـة،  تفسـر  التـي  النظريـات 

»جيلفـورد«، الـذي أشـار إلـى أن مكونـات دافعيـة اإلنجـاز 

والتحمـل)5(.  والمثابـرة،  الطمـوح،  فـي:  تتمّثـل 

 عديـدة، فإنهـا 
ٍ
فـي حيـن أن كلمـة »الدافـع« لهـا معـان

تشـير بشـكل أساسـي إلى العمليات التي تدفع الكائن 

الدافـع  يشـير  ثـّم،  والتصـرف. ومـن  التحـرك  إلـى  الحـي 

واالسـتمرار  التحريـض  إلـى  تـؤدي  التـي  العمليـات  إلـى 

يشـير  لذلـك،  ووفًقـا  السـلوك.  وجـودة  والتيقـظ 

يهـدف  الـذي  السـلوك  إلـى  اإلنجـاز«  »دافـع  مصطلـح 

ُيعتقـد  وكان   .)6( معينـة  أهـداف  أو  هـدف  تحقيـق  إلـى 

ج
ِ
تحديات بناء اإلنســـان الُمنت
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أن الدافـع للعمـل ينبـع مـن الحرمـان الـذي يـؤدي إلـى 

يـؤدي  المثـال،  سـبيل  علـى  تـوازن،  عـدم  أو  اضطـراب 

الحرمـان مـن الغـذاء إلـى الدافـع للبحـث عـن الطعـام، 

مـون 
ِ
وفـي اآلونـة األخيـرة اقتـرح باحثـون أن البشـر ُيقد

المنفعـة،  علـى  بنـاًء  التصـرف  عـدم  أو  التصـرف  علـى 

أجـل  التصـرف مـن  يقـررون  األفـراد  أن  آخـرون  واقتـرح 

اإلنجـاز،  إلـى  الحاجـة  مثـل:  النفسـية،  االحتياجـات  تلبيـة 

والحاجـة إلـى االنتمـاء والشـعور بالقـوة )نظريـة تقريـر 

أحـد  لإلنجـاز  الدافعيـة  تعـد  وبالتالـي   .)7( المصيـر( 

رهـا في النسـق القيمـي للمجتمع،  الجوانـب المهـم توفُّ

المجتمـع. أفـراد  سـلوك  توجيـه  فـي  تسـهم  ألنهـا 

تحديات بناء المجتمع

تواجـه التنميـة وبنـاء المجتمعات ثالثة تحديات رئيسـة: 

التحـدي األول هـو تطويـر اإلمكانـات، خاصة البشـرية؛ إذ 

إن المورد البشري هو المورد األهم واألساس لتحقيق 

اإلنجـاز والتنميـة. ويتمثـل التحـدي الثانـي فـي الفقـر؛ لمـا 

يتسـبب فيـه مـن اضطـراب وتعطيـل لعمليـة التنميـة 

البشـرية باعتبارهـا عمليـة اجتماعيـة. ويتعلـق التحـدي 

فـي  العمالـة  تكلفـة  وارتفـاع  اإلنتاجيـة،  بتراجـع  الثالـث 
القطاعـات غيـر المبتكـرة.)8(

غيـر  بثـورة  العمـل  عالـم  يمـر  جديـد،  عقـد  بدايـة  مـع 

مسـبوقة، وغنـي عـن القـول أن جائحـة كورونـا العالمية 

دفعـت أربـاب العمـل والعمـال إلـى مراجعـة أسـاليب 

إنتاجهـم؛ وفـي حيـن أن البعـض قـد يكـون متـردًدا فـي 

هـذا التغييـر، فقـد شـعر البعض اآلخـر باالرتياح من هذا 

ـع فـي سـوق العمـل. هـذا، وتقـاس  التحـول غيـر المتوقَّ

ل بهـا االقتصـاد المدخالت  اإلنتاجيـة بالكفـاءة التـي يحـوِّ

إلـى منتجـات. وفـي حيـن أن التعريـف الدقيـق لإلنتاجيـة 

فإنـه  آخـر،  إلـى  شـخص  مـن  كبيـر  بشـكل  يختلـف  قـد 

مـن الضـروري أن ُتقـاس بجـودة العمـل، ومـدى قـدرة 

األفـراد علـى الوفـاء بـه، ومقـدار القيمـة التـي يضيفهـا 

إن  المجتمـع.  فـي  اآلخريـن  وحيـاة  حياتـه  إلـى  الفـرد 

تبـدأ بتعريـف  المنتـج  العالقـة الصحيـة مـع المجتمـع 

الجـودة  عناصـر  ويتضمـن  بالمرونـة،  يتسـم  لإلنتاجيـة 

الصافـي  الناتـج  علـى  التركيـز  وعـدم  والبراعـة،  واإلبـداع 

ُمرضًيـا  جـزًءا  العمـل  يصبـح  بحيـث  فقـط،  لإلنتـاج 

ا  وأمـًر مرهًقـا،  تكليًفـا  كونـه  مـن  بـدًلا  الفـرد،  حيـاة  مـن 

ـا لتحمـل تكاليـف المعيشـة والحيـاة. وبالتالي  اضطراريًّ

ـي تعريـف لإلنتاجيـة ال يركـز علـى  مـن األهميـة بمـكان تبنِّ

علـى  تركـز  التـي  الثقافـة  علـى  يعتمـد  بـل  فقـط،  األداء 

الـذات والمجتمـع. وقـد تؤثـر الطريقـة  النمـو، وتطويـر 

سـلبي  بشـكل  اإلنتاجيـة  تحديـد  خاللهـا  مـن  يتـم  التـي 

علـى كفـاءة األفـراد وصحتهـم؛ حيـث إن إدراك مفهـوم 

بـاألداء فقـط، أي  اإلنتاجيـة مـن خـالل ثقافـة مدفوعـة 

التركيـز علـى الكـم وليـس الكيـف، غالًبـا مـا يأتـي بنتائـج 

سـلبية؛ إذ إن السـعي الـدؤوب إلـى أداء مهـام العمـل 

إلـى  ويميـل  آلـي،  إنسـان  إلـى  الفـرد  ل  يحـوِّ تفكيـر،  دون 

طمـس الركائـز الرئيسـة للنجـاح والتطوير، وهـي اإلبداع 

والبراعـة، وذلـك بسـبب التعـب واإلجهـاد المزمـن مـن 
روتينـي.)9( بشـكل  األعمـال  أداء 

اإلنتاجية مفتاح االزدهار

تطالبنـــا هـــذه اإلشـــكالية التـــي تثيـــر القلـــق، بالتفكيـــر 

وإعـــادة تقييـــم فكـــرة اإلنجـــاز واإلنتاجيـــة؛ فكلمـــا اســـتمر 

أداء األعمـــال كل يـــوم بانتظـــام، زادت اإلنتاجيـــة. لكـــن 

هنـــا يثـــور التســـاؤل أي نـــوع مـــن اإلنتاجيـــة، هـــل هـــي 

يمتلكـــه  طبيعـــي  مـــورد  أعظـــم 
قـــدرة  وترتبـــط  شـــعبه،  هـــو  المجتمـــع 
قـــوة  بوجـــود  االزدهـــار  علـــى  المجتمـــع 
وتوفُّـــر  جيـــد،  بتعليـــم  تتمتـــع  بشـــرية 
المهارات، والصحة الجســـدية والعقلية 
الضروريـــة للعمـــل واإلنتـــاج، فضـــًلا عن 
أفـــراد المجتمـــع بســـمة اإليثـــار،  تمتُّـــع 

للعمـــل. والدافعيـــة 
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المضافـــة  القيمـــة  علـــى  قائمـــة  حقيقيـــة  إنتاجيـــة 

أداء  مجـــرد  أم  المجتمـــع؟  فـــي  الفـــرد  إلســـهامات 

للمهـــام المطلوبـــة التـــي يـــؤدي تكرارهـــا اليومـــي إلـــى 

الشـــعور بالســـأم، وضعـــف الدافعيـــة للعمـــل، وتراجـــع 

المضافـــة؟ والقيمـــة  الكفـــاءة 

وتبـــرز أهميـــة اإلنتاجيـــة فـــي أنهـــا تعـــد مفتـــاح االزدهـــار، 

والتقـــدم  االقتصـــادي  النمـــو  تحقيـــق  إلـــى  والســـبيل 

االجتماعـــي، ومـــن هـــذا المنطلـــق تجـــدر اإلشـــارة إلـــى 

أهميـــة الفكـــر والثقافـــة التـــي تحكـــم عمـــل المؤسســـات، 

إلـــى مبـــدأ كفـــاءة األفـــراد، والســـعي  بحيـــث تســـتند 

اإلنتـــاج  زيـــادة  بهـــدف  الكفـــاءة،  مســـتويات  لرفـــع 

ـــة،  ـــة والمعنوي ـــد المادي ـــي العوائ ـــّم جن ـــره، ومـــن ث وتطوي

حيـــث يعتمـــد تقـــدم الـــدول علـــى قدراتهـــا اإلنتاجيـــة. 

القـــدرات  مؤشـــر  أوضـــح  فقـــد  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 

اإلنتاجيـــة الصـــادر عـــن األونكتـــاد 2021، والـــذي يغطـــي 193 

ـــات المتحـــدة  ر الوالي ـــم، تصـــدُّ ـــى مســـتوى العال ـــة عل دول

العالمـــي،  الصعيـــد  علـــى  الـــدول  مقدمـــة  األمريكيـــة 

ـــا، و21  فـــي حيـــن احتلـــت اإلمـــارات المرتبـــة األولـــى عربيًّ

ـــا. ويتضمـــن  ـــا، وجـــاءت مصـــر فـــي المرتبـــة 12 عربيًّ عالميًّ

هـــذا المؤشـــر 8 معاييـــر، تتضمـــن: رأس المـــال البشـــري 

مـــن حيـــث التركيـــز علـــى التعليـــم واكتســـاب المهـــارات 

الطبيعـــي  المـــال  ورأس  العلمـــي،  اإلنفـــاق  وحجـــم 

ـــر  )توفُّ والطاقـــة  والزراعيـــة(،  الطبيعيـــة  )المـــوارد 

مراتب الدول العربية في مؤشر القدرات اإلنتاجية عالميًّا بين 193 بلًدا

المصـدر: اتحاد الغرف العربية، قراءة تحليلية في مؤشرات القدرات اإلنتاجية للدول العربية، 2021، متاح على:

http://www.ammanchamber.org.jo/Uplaoded/PRFiles/125420%pic.pdf

اإلنتاجيـــة  القـــدرات  مؤشـــر  أوضـــح 
الصـــادر عـــن األونكتـــاد 2021، والـــذي يغطي 
تصـــدُّر  العالـــم،  مســـتوى  علـــى  دولـــة   193
مقدمـــة  األمريكيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
الـــدول علـــى الصعيـــد العالمـــي، فـــي حيـــن 
احتلـــت اإلمارات المرتبة األولـــى عربيًّا، و21 
عالميًّا، وجاءت مصر فـــي المرتبة 12 عربيًّا.
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مـــوارد الطاقـــة المســـتدامة(، والنقـــل )قـــدرة شـــبكات 

ربـــط الطـــرق والســـكك الحديديـــة وكذلـــك الخطـــوط 

 ICT والمعلومـــات  االتصـــاالت  وتكنولوجيـــا  الجويـــة(، 

)إمكانيـــة الوصـــول إلـــى اإلنترنـــت وأنظمـــة االتصـــاالت(، 

واســـتقرار  وفعاليـــة  )كفـــاءة  والمؤسســـات 

ـــرة فـــي  المؤسســـات(، والقطـــاع الخـــاص )البيئـــة المؤث

الحـــدود،  التجـــارة عبـــر  اإلنتاجيـــة، وســـهولة  القـــدرات 

والوقـــت المســـتغرق لتأســـيس األعمـــال(، والتغييـــر 
الهيكلـــي )حركـــة العمـــال ومصـــادر اإلنتـــاج...(.)10(

رئيــس  ُمحــّدد  البشــري  المــال  رأس 
اإلنتاجيــة للقــدرات 

رأس  صعـود  مالحظـة  يمكـن  سـبق،  مـا  ضـوء  فـي 

المـال البشـري فـي مقدمـة المعايير الخاصـة بالقدرات 

األجـل  طويـل  االسـتثمار  أهميـة  يبـرز  ممـا  اإلنتاجيـة؛ 

فـي رأس المـال البشـري؛ إذ إنـه يعـزز الرضـا الوظيفـي 

لـدى العامليـن، ووالئهـم لعملهـم، وبالتالي يسـهم في 

احتـواء المواطـن ودعـم رضـاه ووالئـه لوطنـه. وُيقصـد 

تقييـم  عـن  الناتجـة  اإليجابيـة  الحالـة  الوظيفـي  بالرضـا 

الفـرد لعملـه، سـواًء فيمـا يتعلـق بالمزايـا التـي يحصـل 

عليها، أو أسلوب القيادة، أو العالقة مع زمالء العمل، 

أو المنـاخ العـام، ويمكـن القـول إنـه يشـير إلـى الشـعور 

إلشـباع  السـعادة  أو  واالرتيـاح  بالقناعـة  النفسـي 

الحاجـات والرغبـات والتوقعـات الخاصـة بالعمـل وبيئـة 

ـر عنصـر الثقـة فـي القيـادة، أي إنه حصيلة  العمـل، وتوفُّ

ـا  العوامـل المتعلقـة بالعمـل والتـي تجعـل الفـرد محبًّ
لـه مقبـًلا عليـه.)11(

وعلـــى الرغـــم مـــن الجهـــود المبذولـــة فـــي العديـــد مـــن 

منظومـــة  لتطويـــر  مصـــر،  ومنهـــا  العربيـــة،  الـــدول 

مـــن  تعانـــي  العربيـــة  المجتمعـــات  تـــزال  ال  العمـــل، 

الجهـــاز  علـــى  والقائميـــن  العامليـــن  بعـــض  ســـلبية 

اإلداري؛ حيـــث أصبحـــت العديـــد مـــن العقليـــات اإلداريـــة 

ــول  ــن القـ ــي يمكـ ــة، وبالتالـ ــر تنمويـ ــدة غيـ ــات جامـ عقليـ

اإلنســـان  ببنـــاء  الخاصـــة  المشـــكالت والتحديـــات  إن 

تتعلـــق بمجموعـــة مـــن العوامـــل المترابطـــة، والتـــي 

بإشـــباع  ترتبـــط  بالفـــرد:  خاصـــة  عوامـــل  فـــي  تتمّثـــل 

حاجـــات الفـــرد الماديـــة والمعنويـــة، إلـــى جانـــب اتفـــاق 

ــًلا  العمـــل مـــع قيـــم الفـــرد وأهدافـــه وطموحاتـــه، فضـ

ــر )12(، وعوامـــل  ــرام والتقديـ ــة الشـــعور باالحتـ عـــن أهميـ

مؤسســـية: يقصـــد بهـــا سياســـة المؤسســـة، مـــن 

وأســـاليب  والنقـــل،  والترقيـــات  األجـــور  نظـــام  حيـــث 

االتصـــاالت، واتخـــاذ القـــرارات، ونـــوع القيـــادة واإلشـــراف 

والرقابـــة، وهـــي تشـــمل العدالـــة التنظيميـــة، بمعنـــى 

ــاواة والنزاهـــة فـــي الحقـــوق والواجبـــات  تحقيـــق المسـ

ل عالقـــة الفـــرد بمـــكان عملـــه)13(،  والتعامـــالت التـــي تشـــكِّ

وذلـــك إلـــى جانـــب دور القيـــادة؛ حيـــث يعـــد وجـــود قيـــادة 

قائمـــة علـــى فكـــرة تحفيـــز الدافعيـــة للعمـــل واإلبـــداع، 

واالهتمـــام  حاجاتهـــم  وإدراك  العامليـــن،  وتشـــجيع 

ـــر الرضـــا  بمطالبهـــم، أحـــد أبـــرز العوامـــل المؤثـــرة فـــي توفُّ

الوظيفـــي، وفـــي تكويـــن قيـــم المؤسســـة وثقافتهـــا، 

العامليـــن  ممارســـات  علـــى  مباشـــر  تأثيـــر  ولهـــا 

القيـــادة  هـــذه  وجـــود  ينعكـــس  إذ  وســـلوكياتهم؛ 

ـــر بيئـــة تنظيميـــة منتجـــة )14(،  اإلداريـــة الواعيـــة علـــى توفُّ

بالقيـــام بهـــا  يبـــادر المســـؤولون  التـــي  فالســـلوكيات 

المرؤوســـين، ألنهـــا  علـــى ســـلوك  ـــا  إيجابيًّ تنعكـــس 
تزيـــد مـــن ثقتهـــم واحترامهـــم لرؤســـائهم.)15(

صعـــود رأس المـــال البشـــري فـــي 
بالقـــدرات  الخاصـــة  المعاييـــر  مقدمـــة 
اإلنتاجيـــة؛ ممـــا يبـــرز أهميـــة االســـتثمار 
طويـــل األجل فـــي رأس المال البشـــري؛ 
لـــدى  الوظيفـــي  الرضـــا  يعـــزز  إنـــه  إذ 
العامليـــن، ووالءهـــم لعملهـــم، وبالتالي 
ودعـــم  المواطـــن  احتـــواء  فـــي  يســـهم 

رضـــاه ووالئـــه لوطنـــه.
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لقـــد ذكـــر المفكـــر اإلســـالمي الجزائـــري »مالـــك بـــن نبـــي«، 

أن إفســـاد النهضـــات يكـــون بإنتـــاج إنســـان النصـــف، 

موضًحـــا أن »إنســـان النصـــف هـــو اإلنســـان شـــديد 

اإللحـــاح بطلـــب حقوقـــه، ولكنـــه ال يقـــوم بالحـــد األدنـــى 

مـــن واجباتـــه، أو مـــن ثقافـــة المتـــاح المتوفـــرة بيـــن يديـــه، 

ــه  ــاعات فقـــط وهمـ ــي السـ ــة ليمضـ فيذهـــب للمدرسـ

المـــادة  أو  أســـتاذه،  تلخيـــص  علـــى  الحصـــول  األكبـــر 

التعلـــم،  المطلوبـــة لالمتحـــان دون أن يكـــون هدفـــه 

يذهـــب للعمـــل ويقضـــي ســـاعاته بـــأي طريقـــة، المهـــم 

بالنهايـــة أن ينقضـــي الوقـــت ويعـــود لحياتـــه ويحصـــل 

علـــى معاشـــه، هـــو باســـتمرار إنســـان النصـــف، يطالـــب 

ذلـــك،  ضـــوء  وفـــي  بواجباتـــه«.  يقـــوم  وال  بحقوقـــه 

علـــى  تعتمـــد  الحقيقيـــة  اإلنتاجيـــة  إن  القـــول  يمكـــن 

اإلنســـان الـــذي يَعـــد الركيـــزة األساســـية لتقـــدم الـــدول، 

وبالتالـــي لكـــي يكـــون لدينـــا مجتمـــع منتـــج يتطلـــب ذلـــك 

بالمســـؤولية وروح  المجتمـــع  أفـــراد هـــذا  يتمتـــع  أن 

المبـــادرة والرغبـــة فـــي التطـــور، فذلـــك هـــو الســـبيل 

إلطـــالق طاقـــات اإلدارة الحكوميـــة لتحقيـــق التنميـــة 

المرجـــوة، وتحقيـــق االســـتقرار االجتماعـــي واالقتصـــادي 

والسياســـي المنشـــود.
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المركزية في محافظات الجنوب األردنية، المجلة العربية لإلدارة، مجلد 2٤، عدد 2، 200٤، ص 10.

)1٤( أحمد بن سالم العامري، مرجع سبق ذكره، ص ص ٧5 - ٧6.

الحديثة، مجلة  المنظمات  التنظيمية في  للفعالية  كأداة  التنظيمية  المواطنة  زاهي منصور، سلوك  وبن  )15( حمزة معمري 

العلوم االجتماعية واإلنسانية، عدد 1٤، مارس 201٤، ص ٤9، ويمكن االطالع عليها على الرابط التالي:

https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/6528/1/S1404.pdf
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أ. أحمد ياسر عبد العظيم
ــة ــ ــي ــجــ ــ ــي ــ ــرات ــ ــت االســ ــا  ــ ــايـ ــ ــضـ ــ ــقـ ــ الـ إدارة   - ــي  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ ــث  ــ ــاحــ ــ ــ  ب
مـــــــــركـــــــــز الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات ودعــــــــــــــــــم اتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار

»الكوكبيـــة«  أو  »العولمـــة«  مصطلـــح  تـــداول  شـــاع 

)Globalization( خـــالل العقـــود األخيـــرة، ال ســـيما بعـــد 

تفـــكك الكتلـــة االشـــتراكية وســـقوط االتحـــاد الســـوفيتي 

فـــي أواخـــر ثمانينيـــات القـــرن الماضـــي، وســـيادة النمـــط 

ــى ُأســـس  ــوم علـ ــذي يقـ ــة، والـ ــي خاصـ ــي واألمريكـ الغربـ

الليبراليـــة والديمقراطيـــة الغربيـــة والنظـــام االقتصـــادي 

ــرة  ــي فكـ ــرز ذلـــك فـ ــد بـ ــوق، وقـ ــة السـ ــمالي وحريـ الرأسـ

»فرانســـيس  يابانيـــة  أصـــول  مـــن  األمريكـــي  الكاتـــب 

فوكويامـــا« عـــن )نهايـــة التاريـــخ(، والتـــي أّكـــد فيهـــا انتصـــار 

النظـــام الليبرالـــي والديمقراطيـــة الغربيـــة والرأســـمالية 

علـــى النظـــم السياســـية واالقتصاديـــة كافـــة، فضـــًلا عـــن 

األفـــكار التـــي تّدعـــي انتهـــاء عصـــر األيديولوجيـــات، وغلبـــة 

االعتبـــارات االقتصاديـــة علـــى أي اعتبـــارات أخـــرى. 

ورغـــم أن ظاهـــرة العولمـــة قديمـــة، فـــإن نموهـــا وتطورهـــا 

الرأســـمالي،  النمـــوذج  بتطـــور  وثيـــق  بشـــكل  ارتبطـــا 

بدايـــًة مـــن بـــزوغ عصـــر النهضـــة والثـــورة الصناعيـــة فـــي 

ـــى الثامـــن  ـــات القـــرن الســـادس عشـــر إل ـــذ نهاي ـــا من أوروب

نموذجهـــا  تدويـــل  األوروبيـــة  الـــدول  ومحاولـــة  عشـــر، 

فيمـــا  الغربيـــة  الحضـــارة  قيـــم  وفـــرض  الحضـــاري، 

ُعـــرف بــــ »الغـــزو الثقافـــي« ، وذلـــك وصـــوًلا إلـــى التقـــدم 

التقنـــي الهائـــل فـــي تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت 

ــار  ــم، وانتشـ ــهده العالـ ــذي شـ ــة« الـ ــورة المعلوماتيـ »الثـ

الشـــركات العمالقـــة متعـــددة الجنســـيات، والمنظمـــات 

العقـــود  خـــالل  الكبـــرى  االقتصاديـــة  والمؤسســـات 

المتحـــدة  الواليـــات  ســـعت  والتـــي  األخيـــرة،  األربعـــة 

ــادي  ــام االقتصـ ــادة النظـ ــى قيـ ــا إلـ ــن خاللهـ ــة مـ األمريكيـ

والتجـــاري الدولـــي. 

وفـــي هـــذا الســـياق، كانـــت الشـــركات متعـــددة الجنســـيات 

للـقـومـيـــــــات  والـعـابــــرة   Multinational Corporations

والـمـؤســـســــــــــات   ،Transnational Corporations

ـــة والسياســـية الكبـــرى فـــي العالـــم، فضـــًلا عـــن  االقتصادي

وســـائل اإلعـــالم الغربيـــة، هـــي األداة األبـــرز فـــي العصـــر 

الحديـــث النتقـــال الســـلع ورؤوس األمـــوال واالســـتثمارات، 

ونشـــر المعلومـــات واألفـــكار، وتحقيـــق الهيمنـــة الثقافيـــة 

الـــذي  الوقـــت  فـــي  وذلـــك   ، واالقتصاديـــة  والسياســـية 

كانـــت تعانـــي فيـــه العديـــد مـــن دول العالـــم النامـــي، ومنهـــا 

مـــا  أو  وتفـــكك،  ضعـــف  مظاهـــر  مـــن  العربيـــة،  الـــدول 

أطلـــق عليـــه الُمفكـــر الجزائـــري »مالـــك بـــن نبـــي« »القابليـــة 

لالســـتعمار«. 

ـــا  ـــذي نعيشـــه حاليًّ وحقيقـــة األمـــر أن عصـــر العولمـــة ال

واألفـــكار  المعلومـــات  إن  إذ  لالقتصـــاد؛  عولمـــة  هـــو 

التـــي تنتشـــر حـــول العالـــم وتنتقـــل إلـــى كل بقـــاع األرض 

تتعلـــق باألســـاس بتحقيـــق أهـــداف اقتصاديـــة ُمرتبطـــة 

بآليـــات الســـوق والبيـــع والشـــراء وأغـــراض التســـويق، 

وتشـــجيع األفـــراد علـــى المزيـــد مـــن االســـتهالك،  كمـــا 

تتضمـــن  نشـــرها  يتـــم  التـــي  والخدمـــات  الســـلع  أن 

ـــخ  باألســـاس ُبنـــى معرفيـــة ومفاهيميـــة غربيـــة ُترسِّ

القيـــم الماديـــة والفرديـــة، وتعمـــل علـــى تفكيـــك النســـق 

ــات.  ــلوكي للمجتمعـ ــي والسـ القيمـ

وانطالًقـــا ممـــا ســـبق، يســـعى هـــذا المقـــال إلـــى تســـليط 

الضـــوء علـــى مفهـــوم العولمـــة، وتأثيراتهـــا علـــى القيـــم 

الُمجتمعيـــة فـــي الوطـــن العربـــي، وذلـــك مـــن خـــالل 

رصـــد وتحليـــل أبـــرز القيـــم والســـلوكيات المجتمعيـــة 

العولمة وتغيير القيم المجتمعية
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ـــر العولمـــة  ـــة تحـــت تأثي ـــدول العربي ـــي شـــاعت فـــي ال الت

ا أهـــم الُســـبل وآليـــات  واالنفتـــاح علـــى العالـــم، وأخيـــًر

التعامـــل مـــع هـــذا التيـــار العولمـــي الجـــارف.

مفهــوم العولمــة وتأثيراتهــا علــى القيم 
المجتمعية

العالقـات  ازديـاد  إلـى  »العولمـة«  مصطلـح  ُيشـير 

الـدول  بيـن  الُمتبادلـة  والثقافيـة  االقتصاديـة 

السـلع  تبـادل  فـي  تتمثـل  والتـي  والمجتمعـات، 

األمـوال  رؤوس  انتقـال  حريـة  عـن  فضـًلا  والخدمـات، 

واالسـتثمارات، وانتشـار المعلومـات واألفـكار، إضافـة 

وتقاليـد  وعـادات  وثقافـة  بقيـم  المجتمعـات  تأثـر  إلـى 

علـى  متعـددة  سـلبية  تأثيـرات  وللعولمـة  أخـرى.  

المسـتوى األنثروبولوجـي، مـن خالل الوتيرة المتسـارعة 

السـلوك  وأنمـاط  والقيـم  والثقافـات  األفـكار  النتقـال 

حول العالم؛ إذ إن تحت تأثير ثورة تكنولوجيا المعلومات 

واالتصـاالت، تتغيـر القيـم والثقافـة التقليديـة والمحليـة 

سـبيل  علـى  والُمتعلقـة  المختلفـة،  المجتمعـات  فـي 

المثـال باألسـرة أو الديـن أو العمـل.  كمـا أنـه فـي ظـل 

هـذا العصـر العولمـي، غابـت القيـم والثوابـت الُمطلقـة 

بهـا،  التشـبث  لألفـراد  ُيمكـن  التـي  المرجعيـة  والنقـاط 

القيـم  فـي  السـيولة  مـن  حالـة  يواجـه  اإلنسـان  وبـات 

وُمتطلبـات  الفرديـة  المصلحـة  باتـت  حتـى  والعالقـات، 

االعتبـارات.  كل  تسـبق  اليوميـة  الحيـاة 

القيـم  تهـدد  مخاطـر  ـة  ثمَّ إن  القـول  يمكـن  هنـا  ومـن 

العولمـة،  ظاهـرة  تأثيـر  تحـت  العربيـة  المجتمعيـة 

وتتمثل في اكتسـاح قيم غربية، تشـمل قيم المجتمع 

تسـليع  عـن  فضـًلا  السـوق،  ومجتمـع  االسـتهالكي 

والعالقـات  المعنويـة  والقيـم  اإلنسـان  وتشـييء 

االجتماعيـة: أي تحويلهـا كلهـا إلـى سـلع وأشـياء قابلـة 

للبيـع والشـراء؛ حيـث إن الحضـارة الغربيـة هـي حضـارة 

ماديـة تفكيكيـة تتنصـر للحسـابات العقالنيـة والنفعيـة 

علـى حسـاب القيـم المعنويـة، وتسـعى إلـى تحرير الفرد 

أو بمعنـى أدق إلـى تفكيـك الفـرد عـن روابـط األسـرة أو 

ليتسـق مـع  األمـة، وإعـادة تشـكيل هويتـه  أو  الوطـن 

المنطـق المـادي، إضافـة إلـى تمجيدهـا للقيـم الفرديـة 

اإلنسـان  إخضـاع  فـي  وتسـهم  الُمطلقـة،  والحريـة 

الحثيـث  السـعي  فـي  المتمثلـة  االقتصاديـة،  للدوافـع 

والدائـم إلنتـاج المزيـد مـن السـلع والخدمـات، وتحقيـق 

اللـذة والمنفعـة الماديـة، والرغبـة فـي ُمراكمـة الثـروة 

والربـح واالسـتهالك والعيـش وفًقـا آلليـات ومعاييـر 

السـوق، هذا فضًلا عن تحيزها للفلسـفة »النيتشوية« 

و«الداروينيـة« التـي تنتصر لقيـم القوة والصراع والبقاء 

القيميـة واألخالقيـة.  الثوابـت  لألقـوى، وتعلـن مـوت 

القيم االستهالكية والنزعة المادية 

لـم تكـن المجتمعات العربيـة بمنأى عن هذه التحوالت 

مـا  العولمـة  تأثيـر  تحـت  العالميـة، وقـد شـاعت فيهـا 

تعـد  التـي  االسـتهالكي«،  »المجتمـع  بظاهـرة  ى  يسـمَّ

مـن الجوانب األساسـية للنموذج الرأسـمالي واالنفتاح 

المسـتوى  علـى  العالـم  علـى  الُمقنـن  وغيـر  الواسـع 

االقتصادي والسياسـي والثقافي، والمقصود بها تلك 

ربـح  الفـرد مـن  التـي يحتـل فيهـا كـم مـا يحـوزه  الحالـة 

وثـروة واقتنـاء للسـلع الكماليـة والترفيهيـة مـن أجـل 

االجتماعـي،  والترقـي  بالتميـز  واإلحسـاس  االسـتهالك 

البشـر  بيـن  صراعـات  يتبعـه  ممـا  أولوياتـه؛  مقدمـة 

ـى خاللهـا بالقيـم األخالقيـة والجماليـة التـي كانـت  ُيضحَّ

العربيـة.  المجتمعـات  سـمة أساسـية فـي 

ثمَّـــة مخاطـــر تهـــدد القيـــم المجتمعيـــة 
العولمـــة،  ظاهـــرة  تأثيـــر  تحـــت  العربيـــة 
وتتمثـــل فـــي اكتســـاح قيـــم غربيـــة وأمريكيـــة، 
االســـتهاكي  المجتمـــع  قيـــم  تشـــمل 
تســـليع  عـــن  فضـــًلا  الســـوق،  ومجتمـــع 
المعنويـــة  والقيـــم  اإلنســـان  وتشـــييء 

االجتماعيـــة. والعاقـــات 
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قديمة  ظاهرة  االستهالكي  المجتمع  ظاهرة  وُتعد 

أواخر  في  أوضح  بشكل  وإدراكها  بروزها  بدأ  وعالمية، 

ستينيات القرن الماضي، وال سيما بعد الحرب العالمية 

األوروبية  الدول  خاللها  حققت  التي  الفترة  وهي  الثانية، 

معدالت نمو اقتصادي مرتفعة، ومظاهر للرفاهية والرخاء 

وبالتوازي  المعالم.  واضحة  واالقتصادي  االجتماعي 

التكنولوجية  لألساليب  المتزايد  االستخدام  بدأ  ذلك  مع 

االستهالكية  السلع  إنتاج  في  والمتطورة  الحديثة 

َزت جهود التسويق والدعاية والحمالت  المتنوعة، كما ُعزِّ

اإلعالنية، األمر الذي أفضى إلى تعزيز الرغبة في االمتالك 

واالستهالك، حتى أضحى هدًفا في حد ذاته. 

ويعد أهم أسباب شيوع تلك الظاهرة هو تزايد نشاط 

في  الجنسيات  متعددة  العمالقة  الشركات  وسلطة 

المعلوماتية  للثورة  واستغاللها  العالم،  أنحاء  جميع 

من  االستهالك  قيم  نشر  في  الهائلة  والتكنولوجية 

لغسل  معينة  وعقلية  نفسية  آليات  استخدام  خالل 

األدمغة وتشكيل رغبات وميول األفراد، بما يؤدي إلى 

ترويض الفرد وتدجينه وتحويله إلى أداة طيعة في أيدي 

المستهلكين والبائعين.  

وقد ظهرت مالمح المجتمع االستهالكي في المنطقة 

االنفتاح  سياسات  تدشين  مع  مصر  وفي  العربية 

الماضي  القرن  سبعينيات  مطلع  مع  االقتصادي 

أسهمت  الهجرة،  من  كبيرة  موجات  صاحبها  التي 

األمر  داخل مصر،  اجتماعية جديدة  في صعود شرائح 

الذي أدى إلى شيوع مظاهر االستهالك. واقترن ذلك 

األموال  ورؤوس  والمنتجات  السلع  أمام  الباب  بفتح 

الرغبات  تشحذ  التي  المتنوعة  واإلعالنات  األجنبية، 

االستهالكية الجديدة. فضًلا عن ظهور األعمال الفنية 

المحلية واألجنبية والتي يركز أغلبها بشكل رئيس على 

والمخدرات،  والعنف  والجريمة  الجنسية  المحتويات 

وال تهدف إّلا إلى تحقيق أغراض تجارية وربحية. 

على  االستهالكي  المجتمع  هذا  نتائج  من  وكان 

الفقراء  بين  الطبقية  الفجوة  اتساع  العربية،  الدول 

والثراء  الشديد  الفقر  مظاهر  بدت  حتى  واألثرياء، 

داخل  فيه  الُمبالغ  االستهالكي  والسلوك  الفاحش 

المجتمع الواحد، األمر الذي أدى إلى مزيد من االنقسام 

المجتمعات  عن  غريبة  جرائم  ووقوع  المجتمعي، 

والحقد  بالغبن  اإلحساس  النتشار  كنتيجة  العربية، 

الطبقي في المجتمع. 

فضًلا عما سبق، فإن من نتائج هذا االنفتاح العشوائي: 

والخدمات  للسلع  االستهالك  نحو  الُمتزايد  النزوع 

االنتهازية  شيوع  إلى  إضافة  األسعار،  باهظة 

والالمباالة، وبروز مظاهر سلبية، مثل: البناء العشوائي 

واالحتيال والكذب واالتجار بالدين من أجل تحقيق الربح 

والثراء المادي والمكانة االجتماعية، ورفع قيمة الثراء 

إلى  الناس  ودفع  العمل،  قيمة  حساب  على  السريع 

زيادة دخلهم أيًّا كان مصدره. 

واإلحصاءات  المؤشرات  بعض  إلى  هنا  اإلشارة  وتجدر 

آخر  أظهرت  فقد  مصر،  في  باالستهالك  الُمتعلقة 

العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  اإلحصاءات الصادرة عن 

واالستهالك  واإلنفاق  الدخل  بحث  لمؤشرات  واإلحصاء 

في مصر لعام 2020/2019، ارتفاع متوسط اإلنفاق االستهالكي 

جنيه،  ألف   59,3 إلى  ووصوله  المصرية  لألسرة  السنوي 

بزيادة تتجاوز العشرة آالف جنيه مقارنة بعام 2018/2017؛ إذ 

بلغ حينها 49 ألف جنيه، وتوزعت نسبة االستهالك الفعلي 

لألسرة في عام 2020/2019، بالترتيب التالي: 

الظواهر الدخيلة وأزمة الهوية

الموجة  هذه  ظل  في  أنه  يتبين  سبق،  ما  ضوء  في 

سلع  على  العربية  الُمجتمعات  انفتحت  المعولمة، 

Source: https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=7183



مركز املعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء

3٤

تتضمن  وإعالمية  فنية  ومحتويات  استهالكية 

أنماًطا  اتها  طيَّ في  تحمل  جديدة،  وأفكاًرا  معلومات 

ترسيخ  إلى  ُتفضي  والسلوكيات،  القيم  من  معينة 

الرغبات االستهالكية، وتشجيع الحريات الُمطلقة، األمر 

الذي يتعارض مع قيم وثوابت المجتمعات العربية.  

القضايا  من  »االنتماء«  أو  »الهوية«  قضية  وُتعد 

كما  كافة،  اإلنسانية  الحضارات  تاريخ  في  األساسية 

إذ  العربية؛  للمجتمعات  بالنسبة  مركزية  قضية  ُتعد 

ر عن خصوصيتها الحضارية، فضًلا عن ثوابت  إنها ُتعبِّ

الشخصية العربية وتراثها ونموذجها المعرفي. وُيعد 

االنتماء  العربية  للشخصية  االنتماء  مصادر  أهم  من 

ويلتزم  عليه  ويحافظ  الفرد،  فيه  يعيش  الذي  للوطن 

أي  وصد  أزماته  عالج  إلى  ويسعى  وأعرافه،  بقيمه 

المجتمعية  القيم  من  إطار  في  وذلك  ضده،  عدوان 

النابعة من الجذور الثقافية للمجتمع. 

وفـي ظـل العولمـة والثـورة المعلوماتيـة والتكنولوجيـة، 

تواجـه  العربيـة  البـالد  فـي  والهويـة  االنتمـاء  قيـم  باتـت 

إذ  آخـر؛  إلـى  عربـي  بلـد  مـن  تتفـاوت  خطيـرة  تهديـدات 

بتأثيراتهـا االجتماعيـة والثقافيـة تحدًيـا  ل العولمـة  تشـكِّ

ـا لهويـة المجتمعـات العربيـة والتجاهـات االنتمـاء  حقيقيًّ

فيهـا؛ حيـث تعمـل القـوى الرأسـمالية الكبـرى فـي العالـم 

تفكيـك  علـى  المتنوعـة  واالتصـال  اإلعـالم  وسـائل  عبـر 

وتهميش الثقافات الوطنية، وطمس هويتها، وتشـويه 

اهتمامـات  توجيـه  بقصـد  الثقافييـن،  وتراثهـا  جذورهـا 

االسـتهالك،  نحـو  رئيـس  بشـكل  العربيـة  الشـعوب 

المـادي فحسـب.  كمـا تسـعى  والنجـاح  الربـح  وأهـداف 

والخصوصيـات  الهويـات  صهـر  إلـى  العولمـة  قـوى 

يفقـد  عالميـة،  هويـة  إطـار  فـي  ووضعهـا  الحضاريـة 

خاللهـا الفـرد مرجعيتـه ويتنصـل مـن جـذوره، ويتخّلـى عـن 

خصوصيتـه الثقافيـة ووالئـه وانتمائـه الوطنـي والعربـي. 

آليات تستخدمها قوى  ة  ثمَّ وفي ضوء ما سبق، فإن 

العربية،  البالد  واالنتماء في  الهوية  العولمة لطمس 

أنها تمثل الحل  إبراز العولمة على  ويتمثل أهمها في 

الناجح للصراعات االجتماعية واأليديولوجية، والسبيل 

األمثل لتحرير الفرد، 

انفتحت  العولمة،  موجة  ظل  في 
المجتمعات العربية على سلع استهاكية 
ومحتويات فنية وإعامية تتضمن معلومات 
أنماًطا  طيَّاتها  في  تحمل  جديدة  وأفكاًرا 
إلى  تُفضي  والسلوكيات،  القيم  من  معينة 
وتشجيع  االستهاكية،  الرغبات  ترسيخ 

الحريات المطلقة.

وختاًما، يمكن القول إنه على الرغم من المظاهر اإليجابية 

الفردي  السلوك  إلى هيمنة  للعولمة، فإنها قد أفضت 

االجتماعي؛  والتعاطف  الترابط  قيم  دون  يحول  الذي 

الفكرية  المرجعية  أن  إلى  كبير  بشكل  ذلك  ويرجع 

بالنظام  باألساس  تتعلق  والتي  للعولمة،  والمعرفية 

الرأسمالي، ُمشبَّعة بقيم الفردية والذاتية واألنانية، األمر 

وأخالقيات  كثيرة على قيم  تداعيات سلبية  له  كان  الذي 

أفضت  فقد  اإلطار،  هذا  وفي  العربية.   المجتمعات 

هيمنة النظام الرأسمالي العالمي وتمدد وانتشار القيم 

الغربية في جميع جوانب الحياة االجتماعية عبر وسائل 

اإلعالم واالتصال المختلفة، إلى تفكيك البنى االجتماعية 

التحلل  مظاهر  فبرزت  األسرة،  رأسها  وعلى  الرئيسة 

األسري واالستقالل الذاتي وقيم الفردانية والعزلة. 

والثورة  العولمة  تفرضها  التي  التحديات  ضوء  وفي 

واألخالقيات  القيم  على  والمعلوماتية  التكنولوجية 

المجتمعية في الدول العربية، يتعيَّن على مؤسسات 

المؤسسات  سيما  وال  كافة،  والمجتمع  الدولة 

المجتمع  ومنظمات  والدينية  والتربوية  التعليمية 

من  التحديات،  هذه  مع  التعامل  الوطنية،  المدني 

خالل تكامل أدوارها في تفعيل آلية التثقيف والتعليم 

المستمر؛ من أجل ترسيخ منظومة القيم المجتمعية 

الرسائل  بطبيعة  والتوعية  واإلسالمية،  العربية 

وسائل  عبر  المرء  يتلقاها  التي  واإلعالنية  اإلعالمية 

االتصال والمعلومات المختلفة.



دراسة العدد
التعليم وتحديات التنمية المستدامة
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ُيعـــد التعليـــم أهـــم مصـــادر االســـتثمار فـــي رأس المـــال 

البشـــري، ويمثـــل أيًضـــا طريـــق التنميـــة والتقـــدم وممـــر 

العبـــور لتحســـين نوعيـــة الحيـــاة والقضـــاء علـــى الفقـــر 

وبنـــاء اإلنســـان. ولقـــد طرحـــت رؤيـــة مصـــر للتنميـــة 

االســـتراتيجية  أهدافهـــا  ضمـــن   2030 المســـتدامة 

نظـــام  إطـــار  فـــي  التعليـــم  تطويـــر  علـــى  العمـــل 

مؤسســـي ُكـــفء وعـــادل ومســـتدام ومـــرن. كمـــا ينـــص 

الدســـتور فـــي »المـــادة 19« علـــى أن التعليـــم حـــق لـــكل 

ــك  ــوء ذلـ ــى ضـ ــه. وعلـ ــة مجانيتـ ــل الدولـ ــن وتكفـ مواطـ

تســـعى هـــذه الورقـــة إلـــى تقييـــم واقـــع التعليـــم فـــي 

مصـــر، ومـــدى ارتباطـــه بخطـــط التنميـــة، وهـــل تتناغـــم 

الدولـــة المصريـــة مـــع إرســـاء نمـــوذج جديـــد للتعليـــم 

يســـتهدف التركيـــز علـــى معرفـــة مهـــارات المســـتقبل، 

ودفـــع عجلـــة التنميـــة الشـــاملة، فـــي ســـياقها العالمـــي 

واالبتـــكار  والمنافســـة  اإلبـــداع  علـــى  القائـــم  الجديـــد؛ 

واإلنتاجيـــة عاليـــة الجـــودة والتوظيـــف األمثـــل للمـــوارد 

وخفـــض التكاليـــف.

رؤيـــة اســـتراتيجية مصـــر 2030 وقطـــاع 
ــة ــم: خلفيـ التعليـ

اهتمـــت اســـتراتيجية مصـــر 2030 بتطويـــر منظومـــة 

التعليـــم ضمـــن الهـــدف االســـتراتيجي الرابـــع لتنميـــة 

المعرفـــة واالبتـــكار والبحـــث العلمـــي كركائـــز أساســـية 

داعمـــة فـــي تحقيـــق التنميـــة االحتوائيـــة المســـتدامة. 

وحـــددت االســـتراتيجية ثالثـــة أهـــداف فرعيـــة لتطويـــر 

البشـــر  بنـــاء  فـــي  االســـتثمار  وهـــي:  التعليـــم، 

وقدراتهـــم اإلبداعيـــة، والتحفيـــز علـــى االبتـــكار 

فـــي  العلمـــي  البحـــث  ودعـــم  ثقافتـــه،  ونشـــر 

تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة. حيـــث يتـــم االســـتثمار 

ــدرات  ــاء القـ ــالل بنـ ــن خـ ــري مـ ــال البشـ ــي رأس المـ فـ

العلميـــة والعمليـــة وفًقـــا ألحـــدث النظـــم التعليميـــة 

والمهنيـــة فـــي العالـــم، ومـــن منطلـــق أن التعليـــم 

الجيـــد لـــكل الفئـــات االجتماعيـــة يمكـــن أن ُيســـهم فـــي 

ـــة، وتوســـيع  ـــي مـــن ناحي ـــة النمـــو االحتوائ ـــق عدال تحقي

فـــرص الحـــراك االجتماعـــي لـــدى جيـــل الشـــباب مـــن 

هـــدف  االســـتراتيجية  حـــددت  وقـــد  أخـــرى.  ناحيـــة 

التحفيـــز لالبتـــكار مـــن خـــالل رفـــع كفـــاءة العنصـــر 

الصناعيـــة  الثـــورة  مـــن مواكبـــة  البشـــري وتمكينـــه 

الرابعـــة فـــي القـــدرة علـــى االبتـــكار وريـــادة األعمـــال، 

بشـــأن  المعرفـــة  بنـــاء  فـــي  جديـــدة  آفـــاق  وفتـــح 

ــراع.  ــراءات االختـ ــة وبـ ــة الحديثـ ــورات التكنولوجيـ التطـ

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بربـــط البحـــث العلمـــي بالتنميـــة 

فهـــذا يتـــم مـــن خـــالل االهتمـــام بأولويـــات التنميـــة فـــي 

مجـــاالت الصحـــة والتعليـــم وســـوق العمـــل والبنيـــة 

ورفـــع  الحديثـــة  التكنولوجيـــا  األساســـية، وتوظيـــف 

ــى  ــة إلـ ــي، إضافـ ــاد الوطنـ ــية لالقتصـ ــدرة التنافسـ القـ

االهتمـــام بقضايـــا الغـــذاء والميـــاه والبيئـــة والطاقـــة 

المتجـــددة.

ومـــن الواضـــح أن هـــذه الرؤيـــة تضـــع تطويـــر التعليـــم 

فـــي قلـــب عمليـــة التنميـــة المســـتدامة، بحيـــث يوفـــر 

والشـــباب  والمراهقيـــن  لألطفـــال  الجيـــد  التعليـــم 

يضمـــن  بمـــا  اآلن  العـــادل  االحتوائـــي  للنمـــو  فرًصـــا 

أ. د. سـعيـــد المصـــري

ــرة ــاهـ ــقـ الـ ــة  ــعـ ــامـ جـ  - اآلداب  بــكــلــيــة  ــاع  ــمــ ــ ــت االجــ ــم  ــلـ عـ أســــتــــاذ 

التعليم وتحديات التنمية المستدامة
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حصولهـــم فـــي المســـتقبل علـــى فـــرص لنوعيـــة حيـــاة 

أفضـــل. ولهـــذا فـــإن تطويـــر التعليـــم ليـــس هدًفـــا فـــي 

ذاتـــه، وإنمـــا هـــو أيًضـــا غايـــة لتحقيـــق مجتمـــع يحظـــى 

بمســـتويات مـــن النمـــو المتكافـــئ والمســـتدام. وإذا 

نظرنـــا إلـــى خطـــط تطويـــر التعليـــم المعلنـــة والمعمـــول 

بهـــا فســـوف نجـــد خطـــة واضحـــة أعلنتهـــا وزارة التعليـــم 

العالـــي، أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالتعليـــم مـــا قبـــل الجامعـــي 

ـــل مجـــرد  ـــة، ب فـــال توجـــد وثيقـــة رســـمية محـــددة ومعلن

تصريحـــات رســـمية معلنـــة، وبرامـــج مســـتحدثة يجـــري 

العمـــل بهـــا، ومـــن الواضـــح أن وزارة التربيـــة والتعليـــم 

ــا باســـتمرار، ويتـــم  بصـــدد تنفيـــذ خطـــة يجـــري تعديلهـ

إخفاؤهـــا؛ لتفـــادي الخـــالف حولهـــا، ولتفـــادي الضغـــوط 

االجتماعيـــة والسياســـية وضغـــوط شـــبكات المصالـــح 

المناوئـــة إلصـــالح التعليـــم.

ـــاس مـــدى كفـــاءة خطـــط  ـــك يمكـــن قي ـــى ضـــوء ذل وعل

الوفـــاء  علـــى  التعليـــم  مجـــال  فـــي  الراهنـــة  التنميـــة 

مـــن  المســـتدامة  للتنميـــة  االســـتراتيجية  باألهـــداف 

جوهـــر  تشـــكل  أساســـية  عناصـــر  خمســـة  خـــالل 

العالقـــة بيـــن التعليـــم والتنميـــة المســـتدامة، وهـــي: 

والتنافســـية،  والجـــودة  الفـــرص،  وتكافـــؤ  العدالـــة 

التكنولوجيـــا  واســـتخدام  الحيـــاة،  مـــدى  والتعليـــم 

وبنـــاء القـــدرة علـــى االبتـــكار، وارتبـــاط التعليـــم والبحـــث 

بالتنميـــة:   العلمـــي 

الفـــرص  أوًلا: حـــدود العدالـــة وتكافـــؤ 
مـــن واقـــع اإلتاحـــة

العدالـــة  تحقيـــق  إلـــى  المســـتدامة  التنميـــة  تســـعى 

هـــدف  خـــالل  مـــن  التعليـــم  فـــي  الفـــرص  وتكافـــؤ 

للجميـــع  تتـــاح  أن  فـــي ضمـــان  يتلخـــص  اســـتراتيجي 

ســـبل متكافئـــة للحصـــول علـــى التعليـــم الجيـــد لجميـــع 

األطفـــال والنـــشء والشـــباب. ولهـــذا تتجـــه خطـــط 

التطويـــر فـــي جميـــع مراحـــل التعليـــم نحـــو تطبيـــق مبـــدأ 

ــم  ــي التعليـ ــا فـ ــا وكيًفـ ـ ــع كمًّ ــالل التوسـ ــن خـ ــة مـ اإلتاحـ

لـــكل الفئـــات االجتماعيـــة. وتشـــير مراجعـــة الجـــداول 

واإلحصائيـــات إلـــى مـــا يلـــي:

يمكـــن قيـــاس مدى كفـــاءة خطط 
التعليـــم  مجـــال  فـــي  الراهنـــة  التنميـــة 
علـــى الوفـــاء باألهـــداف االســـتراتيجية 
للتنميـــة المســـتدامة من خال خمســـة 
عناصر أساسية تشـــكل جوهر العاقة 

بيـــن التعليـــم والتنمية المســـتدامة:

العدالة وتكافؤ الفرص

الجودة والتنافسية

التعليم مدى الحياة

اســـتخدام التكنولوجيـــا وبنـــاء القـــدرة 
علـــى االبتـــكار

العلمـــي  والبحـــث  التعليـــم  ارتبـــاط 
لتنميـــة با
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جدول )1(

توزيع الطاب الملتحقين بالتعليم ما قبل الجامعي 2020/2019 والجامعي حكومي وخاص 2018/201٧ بحسب النوع

البيانالمرحلة
إجماليإناثذكور

%عـــدد%عـــدد%عـــدد

ما قبل الجامعي)*(

107775775110275919492105349689حكومي

133207353118149147251356411خاص

12109٦٥0٥111٤٥٧٤10٤923٥٦٧0٦089المجموع

التعليم العالي 

الحكومي

101990846119257854221248694جامعات 

6816349.66903850.41372016معاهد وأكاديميات 

10880٧1٤٦12٦1٦1٦٥٤23٤9٦8٧٧8.٧المجموع 

التعليم العالي 

الخاص

9210354783324617043527جامعات خاصة

336145721292092846535473معاهد وأكاديميات 

٤282٤820٧٥٤1٦3٥٧8921.3المجموع 

1٥1٦319٥11٤٦91٥٧٤9298٥٤٧٦11إجمالي التعليم العالي

13٦2٥9٦9٥1.31292٦٥٦٧٤8.٧2٦٥٥2٥3٦100إجمالي التعليم ككل

المصـدر: محسوب من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة اإلحصائية للتعليم ما قبل الجامعي والعالي. 2017/ 2018 مارس 2019.

إلـــى   )1( الجـــدول  بحســـب   – االلتحـــاق  بيانـــات  تشـــير 

التالميـــذ المقيديـــن بجميـــع مراحـــل  أن إجمالـــي عـــدد 

التعليـــم قبـــل الجامعـــي عـــام 2019 بلـــغ 26.5 مليـــون طالـــب، 

يشـــكلون أكثـــر مـــن ربـــع عـــدد الســـكان فـــي مصـــر. ومـــع 

ذلـــك فـــإن معـــدل القيـــد الصافـــي، وفًقـــا للجـــدول )2( 

ـــر عـــن اســـتيعاب كامـــل لـــكل الســـكان فـــي ســـن  ال ُيعبِّ

ــد  ــدل القيـ ــام لمعـ ــغ المتوســـط العـ ــم، حيـــث يبلـ التعليـ

عـــام  بيانـــات  بحســـب   ،47.5 ككل  للتعليـــم  الصافـــي 

2018/2017، بمـــا يعنـــي أن منظومـــة التعليـــم مـــا تـــزال غيـــر 

قـــادرة علـــى اســـتيعاب ســـوى أقـــل مـــن نصـــف الســـكان 

فـــي ســـن التعليـــم، ويزيـــد الوضـــع ســـوًءا فـــي مـــدارس 

المحافظـــات الريفيـــة الفقيـــرة.

محسوب من بيانات وزارة التربية والتعليم الملخص اإلحصائي للتعليم ما قبل الجامعي، اإلدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 2020/2019.)*(

جدول )2(
معدل القيد الصافي في التعليم ما قبل الجامعي 

والجامعي بحسب النوع

إجماليإنـــاثذكـــورالمرحلة

23.423.932.6رياض األطفال

92.696.194.3االبتدائي

78.284.288.1اإلعدادي

24.131.627.7الثانوي العام

24.48.79.1الثانوي الفني

32.633.933.2الجامعي

٤٥.8٤٦.٤٤٧.٥المتوسط العام

محســـوب مـــن بيانـــات الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامـــة  المصــــدر: 
ــي  ــل الجامعـ ــا قبـ ــم مـ ــة للتعليـ ــرة اإلحصائيـ ــاء. النشـ واإلحصـ

.2019 مـــارس   ،2018  /2017 والعالـــي، 
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النـــوع،  بحســـب  االســـتيعاب  معـــدل  تقـــارب  ورغـــم 

ــدى  ــي لـ ــد الصافـ ــدل القيـ ــام لمعـ ــإن المتوســـط العـ فـ

ــًلا علـــى معـــدل قيـــد الذكـــور، ويالحـــظ  اإلنـــاث يزيـــد قليـ

ـــة بالذكـــور فـــي مراحـــل  ـــاث مقارن تفـــوق معـــدل قيـــد اإلن

وكذلـــك  والثانـــوي  واإلعـــدادي  االبتدائـــي  التعليـــم 

التعليـــم العالـــي، نتيجـــة تزايـــد االهتمـــام المجتمعـــي 

بتعليـــم اإلنـــاث بصـــورة ملحوظـــة، ولشـــعور اإلنـــاث 

بـــأن التعليـــم يمكـــن أن يكـــون المـــالذ لتحســـين فـــرص 

الحيـــاة لديهـــن.

المراحـــل  القيـــد بحســـب  تفـــاوت معـــدالت  ويالحـــظ 

ـــة المختلفـــة؛ حيـــث يقـــل المعـــدل فـــي مرحلـــة  التعليمي

ليبلـــغ 23.6؛ ممـــا  ريـــاض األطفـــال بصـــورة واضحـــة 

ــل  ــا قبـ ــن مـ ــي سـ ــال فـ ــن األطفـ ــر مـ ــان كثيـ ــي حرمـ يعنـ

المدرســـة مـــن فـــرص التعليـــم التـــي يمكـــن أن تؤثـــر 

إيجاًبـــا علـــى مســـار حياتهـــم الدراســـية فيمـــا بعـــد، كمـــا 

يزيـــد معـــدل القيـــد فـــي مرحلـــة التعليـــم االبتدائـــي ليصـــل 

ـــا فـــي المرحلـــة اإلعداديـــة التـــي  إلـــى 94.3، ثـــم يقـــل تدريجيًّ

تشـــهد فـــي الغالـــب احتمـــاالت تســـرب أعلـــى وعـــدم 

اســـتكمال للتعليـــم خاصـــة للفئـــات الفقيـــرة، ويقـــل 

المعـــدل فـــي مرحلـــة الثانـــوي العـــام ويصـــل إلـــى أدنـــى 

ــي.  ــوي الفنـ ــي الثانـ ــتوياته فـ مسـ

وفيمـــا يتعلـــق بالتكافـــؤ النوعـــي فـــي االلتحـــاق بالتعليـــم 

يالحـــظ أن نســـبة الطـــالب الذكـــور تبلـــغ 51٪ مقابـــل ٪49 

لإلنـــاث فـــي التعليـــم ككل، بمـــا يؤكـــد وجـــود قـــدر ال بـــأس 

بـــه مـــن التكافـــؤ بحســـب النـــوع فـــي االلتحـــاق بالتعليـــم، 

الذكـــور  نســـبتي  تقـــارب  فـــي  التكافـــؤ  هـــذا  ويظهـــر 

واإلنـــاث الملتحقيـــن بالتعليـــم مـــا قبـــل الجامعـــي، وفـــي 

مجمـــل الملتحقيـــن بالتعليـــم العالـــي ككل. وقـــد ارتفـــع 

مؤشـــر التكافـــؤ بيـــن الجنســـين فـــي التعليـــم العالـــي 

مـــن 0.84 عـــام 2014 ليصـــل إلـــى 0.97 عـــام 2018 بفـــارق يزيـــد 
13 نقطـــة مئويـــة. )1(

فرًصـــا  يوفـــر  الحكومـــي  التعليـــم  أن  الواضـــح  ومـــن 

حيـــث  الخـــاص؛  التعليـــم  مـــن  أكثـــر  النوعـــي  للتكافـــؤ 

تبلـــغ نســـبة التحـــاق الذكـــور 53٪ مقابـــل 47٪ لإلنـــاث 

فـــي التعليـــم الخـــاص مـــا قبـــل الجامعـــي، كمـــا يتســـم 

المعاهـــد  فـــي  -خاصـــة  الخـــاص  العالـــي  التعليـــم 

واألكاديميـــات- بالطابـــع الذكـــوري؛ حيـــث ترتفـــع نســـبة 

والمعاهـــد  الخاصـــة  بالجامعـــات  الذكـــور  التحـــاق 

إلـــى 54% و72% علـــى التوالـــي، وهـــذا  الخاصـــة لتصـــل 

يعكـــس وجـــود تصـــورات مجتمعيـــة تعطـــي األولويـــة 

ـــق  ـــاث. ينطب ـــى اإلن ـــم واســـتكماله للذكـــور عل فـــي التعلي

ـــى  ـــة التدريـــس عل ـــى أوضـــاع أعضـــاء هيئ ـــك أيًضـــا عل ذل

عكـــس المدرســـين فـــي المـــدارس، حيـــث يبلـــغ مجمـــوع 

المدرســـين بالتعليـــم قبـــل الجامعـــي وأعضـــاء هيئـــة 

ــم  ــم، منهـ ــون معلـ ــي 1.3 مليـ ــم العالـ التدريـــس بالتعليـ

45% ذكـــور مقابـــل 55% إنـــاث، ومـــن الواضـــح أن التعليـــم 

مـــدرس  مليـــون   1,1 بنحـــو  يســـتأثر  الجامعـــي  قبـــل 

بنســـبة تصـــل إلـــى 91% مـــدرس مقابـــل 9% عضـــو هيئـــة 

تدريـــس، ومـــن الواضـــح أن نســـبة اإلنـــاث هـــي الكبـــرى 

ــبة  ــع نسـ ــا ترتفـ ــغ 56%، بينمـ ــث تبلـ ــين حيـ ــي المدرسـ فـ

الذكـــور بيـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس لتصـــل إلـــى %52، 

بحســـب جـــدول )3(.

فرًصـــا  الحكومـــي  التعليـــم  يوفـــر 
التعليـــم  مـــن  أكثـــر  النوعـــي  للتكافـــؤ 
التحـــاق  نســـبة  تبلـــغ  حيـــث  الخـــاص؛ 
فـــي  لإلنـــاث   ٪٤٧ مقابـــل   ٪٥3 الذكـــور 
الجامعـــي. قبـــل  مـــا  الخـــاص  التعليـــم 
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جدول )3(

المدرسون وأعضاء هيئة التدريس في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي بحسب النوع

المرحلة
إجماليإناثذكور

%عـــدد%عـــدد%عـــدد

5255854466904256119462791التعليم قبل الجامعي

611845257520481187049التعليم الجامعي 

٥8٦٧٦9٤٥٧2٦٥٦2٥٥1313331100اإلجمالي 

المصـدر: محسوب من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. النشرة اإلحصائية للتعليم ما قبل الجامعي والعالي. 2017/ 2018، مارس 2019.

التعليـــم  خصخصـــة  فـــي  توســـع  أي  فـــإن  ولهـــذا، 

بتعليـــم  الضـــرر  يلحـــق  ســـوف  المجانيـــة  وتقليـــص 

اإلنـــاث، علـــى اعتبـــار أن تكلفـــة التعليـــم المرتفعـــة علـــى 

ــم  ــة لتعليـ ــاء األولويـ ــا إعطـ ــي عليهـ ــرة تملـ ــق األسـ عاتـ

الذكـــور علـــى حســـاب اإلنـــاث. 

للمنشـــآت  االســـتيعابية  بالطاقـــة  يتعلـــق  وفيمـــا 

المنشـــآت  حجـــم  انخفـــاض  يالحـــظ  التعليميـــة، 

فـــي  الســـكان  بحجـــم  مقارنـــة  ككل  التعليميـــة 

مجمـــوع  أن  إلـــى   )4( جـــدول  ويشـــير  التعليـــم،  ســـن 

ــل  ــا قبـ ــة مـ ــي مرحلـ ــواء فـ ــة سـ ــات التعليميـ المؤسسـ

التعليـــم الجامعـــي أو التعليـــم العالـــي قبـــل الجامعـــي 

تبلـــغ 57709 مؤسســـة، منهـــا 56560 مدرســـة فـــي التعليـــم 

قبـــل الجامعـــي بنســـبة بلغـــت 98%، مقابـــل 1140 كليـــة 

مـــن   %2 بلغـــت  بنســـبة  جامعـــة   51 داخـــل  ومعهـــًدا 

التعليميـــة.  المؤسســـات  مجمـــوع 

وبلـــغ إجمالـــي عـــدد المـــدارس عـــام 2019 / 2020 فـــي التعليـــم 

حجـــم  بلـــغ  كمـــا   ،)2( مدرســـة   56569 الجامعـــي  قبـــل 

الفصـــول 509471 فصـــًلا )3(، بمتوســـط 9 فصـــول فـــي 

المدرســـة، وبمتوســـط قـــدره 416.6 طالًبـــا فـــي المدرســـة 

الواحـــدة، وهـــو رقـــم كبيـــر ويعبـــر عـــن قـــدر كبيـــر مـــن 

التزاحـــم والكثافـــة الفصليـــة المرتفعـــة داخـــل المدرســـة، 

والتـــي تبلـــغ فـــي المتوســـط 46 طالًبـــا، وقـــد يصـــل حجـــم 

ـــا فـــي الفصـــل  ـــر مـــن 65 طالًب ـــى أكث ـــة إل الكثافـــة الفصلي

الواحـــد، خاصـــة فـــي المحافظـــات والمناطـــق الفقيـــرة. 

وبالتالـــي هنـــاك فجـــوة كبيـــرة فـــي الحجـــم المســـتهدف 

إلنشـــاء المـــدارس –بحســـب مـــا تشـــير إليـــه غايـــات 

ـــة المســـتدامة 2030 بشـــأن جـــودة التعليـــم. وهـــذا  التنمي

ــر كـــم التزاحـــم الكبيـــر علـــى المـــدارس االبتدائيـــة–  يفسـ

 بالتحديـــد عنـــد التقـــدم اللتحـــاق األطفـــال فـــي ســـن

الفرصـــة  األســـر  مـــن  كثيـــر  تجـــد  حيـــث ال  6 ســـنوات، 

ـــي  ـــوغ ســـن المدرســـة، وبالتال ـــد بل إللحـــاق أطفالهـــم عن

ـــى إرجـــاء التقـــدم لســـنة أخـــرى، بمـــا  فهـــم مضطـــرون إل

يحـــرم الطفـــل مـــن فـــرص االلتحـــاق المبكـــر ســـواء فـــي 

ــي.  ــم االبتدائـ ــال أو التعليـ ريـــاض األطفـ
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جدول )٤(

عدد الذكور واإلناث الملتحقين بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة

المؤسسةالمرحلة
إجماليإناثذكور

%عـــدد%عـــدد%عـــدد

قبل الجامعي

45784868294145301993.7مدارس عام

10599819210781.9مدارس إعاقة

2188892841124724.4مدارس فني

43520885.47426314.6509471100مجمل الفصول

٤٧9٧28٥8٥9٧1٥٥٦٥٦998المجموع

التعليم العالي)*(

-2549265151مدارس عام

734752432597786مدارس إعاقة

1499114916314مدارس فني

883٧82٥٧2211٤02المجموع

٤88٥٥8٥88٥٤1٥٥٧٧09100إجمالي مؤسسات التعليم

المصــدر: محسـوب مـن بيانـات وزارة التربيـة والتعليـم، الملخـص اإلحصائـي للتعليـم مـا قبـل الجامعـي، اإلدارة العامـة لنظـم المعلومـات ودعـم اتخـاذ 
القـرار، 2019 / 2020.

محسوب من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة اإلحصائية للتعليم العالي. 2017 / 2018 مارس 2019)*(

ــاع الطلـــب المجتمعـــي علـــى التعليـــم،  وفـــي ظـــل ارتفـ

ـــي المـــدارس والمعاهـــد والجامعـــات مـــن تكـــدس  تعان

ــات  ــا يحـــول دون أداء المؤسسـ ــدد الطـــالب بمـ فـــي عـ

ورغـــم  الجيـــد.  التعليـــم  فـــي  لوظائفهـــا  التعليميـــة 

فـــي  باالســـتثمار  الخـــاص  للتعليـــم  الدولـــة  ســـماح 

التعليـــم بصفـــة عامـــة، فـــإن نصيـــب القطـــاع الخـــاص 

مـــن المنشـــآت التعليميـــة ال يتجـــاوز 15٪ مـــن حجـــم 

مـــن   ٪85 مقابـــل  ككل،  التعليميـــة  المؤسســـات 

المؤسســـات التعليميـــة تملكهـــا وتديرهـــا الحكومـــة، 

ومـــن الالفـــت أن القطـــاع الخـــاص يســـتثمر فـــي ٪14 

فقـــط مـــن التعليـــم مـــا قبـــل الجامعـــي، مقابـــل ٪84 

لصالـــح الحكومـــة، وتتجـــه أغلـــب االســـتثمارات الخاصـــة 

فـــي التعليـــم العالـــي بنســـبة تصـــل إلـــى 22٪ مقابـــل 

87٪ منشـــآت حكوميـــة. 

مـــن  العالـــي  التعليـــم  مؤسســـات  أغلـــب  وتعانـــي 

تكـــدس شـــديد فـــي أعـــداد الطـــالب، ويكفـــي أن نضـــرب 

وهـــي  القاهـــرة  جامعـــة  فـــي  الطـــالب  بعـــدد  مثـــاًلا 

المقيديـــن  الطـــالب  عـــدد  بلـــغ  فقـــد  األم،  الجامعـــة 

بهـــا عـــام 2018/2017 نحـــو 184010 طـــالب، بينمـــا ال تتجـــاوز 

طاقتهـــا االســـتيعابية 50 ألـــف طالـــب، أي بمـــا يـــوازي 

ضعـــف العـــدد بنحـــو 368٪. ولهـــذا اتجهـــت خطـــة وزارة 

ــات  ــاء 4 جامعـ ــي إنشـ ــع فـ ــى التوسـ ــي إلـ ــم العالـ التعليـ

مشـــروعات  وتركـــزت  نائيـــة.  مناطـــق  فـــي  حكوميـــة 

محافظـــات:  فـــي  للجامعـــات  الجديـــدة  اإلنشـــاءات 

مطـــروح واألقصـــر والبحـــر األحمـــر والـــوادي الجديـــد، 

فـــي  التوســـع  إلـــى  باإلضافـــة  تكنولوجيـــة  وجامعـــات 

الجامعـــة  مثـــل:  ودوليـــة،  أهليـــة  جامعـــات  إنشـــاء 

والملـــك  والجاللـــة  العلميـــن  وجامعـــات:  اليابانيـــة، 
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ــن أن ُيســـهم  ــلمان، وأغلـــب تلـــك التوســـعات يمكـ سـ

فـــي رفـــع معـــدل القيـــد اإلجمالـــي فـــي التعليـــم العالـــي 

بمـــا يقلـــل مـــن فجـــوة العدالـــة االجتماعيـــة والتـــي تدعـــو 

المشـــروعات  هـــذه  أن  غيـــر   ،2030 مصـــر  رؤيـــة  إليهـــا 

الجديـــدة مـــا تـــزال قيـــد اإلنشـــاء حتـــى اآلن. وهـــذا يعنـــي 

ــر الجاريـــة فـــي التعليـــم بشـــكل عـــام  أن برامـــج التطويـ

تســـعى إلـــى تقريـــب فجـــوة العدالـــة االجتماعيـــة فـــي 

مجـــال اإلتاحـــة مـــن خـــالل التوســـع الكمـــي والكيفـــي فـــي 

إتاحـــة فـــرص التعليـــم لـــكل الفئـــات االجتماعيـــة، غيـــر 

أن هنـــاك صعوبـــات كبيـــرة تتعلـــق بنقـــص اإلمكانـــات 

لتحقيـــق هـــذه الغايـــة فـــي األمـــد القريـــب.

ثانًيا: تحديات الجودة والتنافسية

جـــودة  انخفـــاض  عـــن  ـــر  ُتعبِّ هنـــاك مؤشـــرات عديـــدة 

التعليـــم ككل، بحيـــث انعكـــس ذلـــك ســـلًبا علـــى  قيمـــة 

الشـــهادات الدراســـية التـــي يتـــم الحصـــول عليهـــا مـــن 

المـــدارس والجامعـــات المصريـــة مقارنـــة بالحاصليـــن 

علـــى  شـــهادات مـــن مـــدارس وجامعـــات أجنبيـــة، ومـــن َثـــم 

ال يســـتطيع الطالـــب المقيـــد فـــي الجامعـــات الحكوميـــة 

والخاصـــة أن ينتقـــل الســـتكمال دراســـته فـــي أي جامعـــة 

أجنبيـــة مناظـــرة نتيجـــة انخفـــاض مســـتواه التعليمـــي 

فـــي اللغـــة والعلـــوم والرياضيـــات والمعـــارف األساســـية، 

للجامعـــات  المتدنيـــة  الترتيبـــات  تنعكـــس  ولهـــذا 

المصريـــة علـــى  قيمـــة الشـــهادات التـــي يحصـــل عليهـــا 

انخفـــاض  علـــى   أيًضـــا  ذلـــك  وينعكـــس  الخريجـــون، 

الجامعـــات  وأســـاتذة  للمدرســـين  التنافســـية  القـــدرة 

ــر. ــارج مصـ ــي خـ ــل تعليمـ ــأي عمـ ــم بـ ــد التحاقهـ عنـ

وتظهـــر مواضـــع الخلـــل فـــي عـــدد مـــن المامـــح 

أهمهـــا: واألســـباب، 

يســـيطر علـــى  النظـــام التعليمـــي فـــي مصـــر مبـــدأ قديـــم 

يقـــوم علـــى  فكـــرة ارتبـــاط التعليـــم باإلفـــراط الشـــديد 

ــاء القـــدرة علـــى   ــاب بنـ ــدأ االنضبـــاط علـــى  حسـ فـــي مبـ

فلســـفة  جعـــل  فـــي  ذلـــك  تســـبب  وقـــد  التفكيـــر)4(، 

التعليـــم تقـــوم علـــى اســـتيعاب المعـــارف والمعلومـــات 

بـــدًلا مـــن بنـــاء القـــدرة علـــى  التفكيـــر. وهـــذا مـــا يجعـــل 

المرهـــون  النظامـــي  باإلطـــار  إال  يتـــم  ال  التعليـــم 

الـــدرس  قاعـــات  فـــي  والحضـــور  دراســـية  بمقـــررات 

الحفـــظ  نحـــو  وميـــل  صـــارم،  نحـــو  علـــى  بالمدرســـة 

والتلقيـــن، وعقـــد االمتحانـــات التـــي تختبـــر القـــدرة علـــى 

الحفـــظ، وتظـــل العالقـــة بيـــن المؤسســـة التعليميـــة 

ـــة، يحـــدث ذلـــك حتـــى  والطالـــب ذات بعـــد واحـــد وحصري

اآلن رغـــم انفتـــاح آفـــاق المعرفـــة علـــى اإلنترنـــت وتوفـــر 

فـــرص اكتســـابها بطـــرق ومصـــادر مختلفـــة، وفـــي ظـــل 

ســـيطرة هـــذا النمـــط مـــن التعليـــم يفقـــد الطـــالب حـــب 

المعرفـــة ويشـــعرون بأنهـــم فـــي حالـــة عنـــف معرفـــي 

وتحـــت  مضـــض  علـــى  يتعلمـــون  كونهـــم  بموجـــب 

قبضـــة الســـلطة التعليميـــة.

مـــن الواضـــح أن تغييـــر هـــذه المنظومـــة نحـــو بنـــاء التفكيـــر 

إلـــى  يحتـــاج  الذاتـــي،  والتعلـــم  النقـــدي  والتفكيـــر  الحـــر 

ــذا  ــم هـ ــر تتفهـ ــة، وأسـ ــذه المهمـ ــن لهـ ــن مؤهليـ معلميـ

النظـــام الجديـــد وتســـانده خـــارج قاعـــات الـــدرس؛ وهنـــا 

تكمـــن الصعوبـــة الحقيقيـــة التـــي تواجـــه عمليـــات توطيـــن 

ــر. ــي التعليـــم داخـــل مصـ ــذه الفلســـفة الجديـــدة فـ هـ

المقـــررات  تطويـــر  فـــي  المبذولـــة  الجهـــود  ورغـــم 

الدراســـية وطريقـــة التدريـــس فـــي التعليـــم مـــا قبـــل 

الحفـــظ  فـــي  القديمـــة  األســـاليب  فـــإن  الجامعـــي، 

عقليـــة  علـــى  بقـــوة  مســـيطرة  تـــزال  مـــا  والتلقيـــن 

المعلميـــن، وتســـتنزف عمليـــة الحفـــظ الوقـــت األطـــول 

الجاريـــة  التطويـــر  برامـــج  تســـعى 
ـــة  ـــى تقريـــب فجـــوة العدال فـــي التعليـــم إل
االجتماعيـــة مـــن خـــال التوســـع الكمـــي 
التعليـــم  فـــرص  إتاحـــة  فـــي  والكيفـــي 
لـــكل الفئـــات االجتماعيـــة، لكـــن هنـــاك 
صعوبـــات تتعلـــق بنقـــص اإلمكانـــات فـــي 

األمـــد القريـــب.
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ــاب  ــى حسـ ــدى الطـــالب علـ ــي لـ ــل الدراسـ ــي التحصيـ فـ

الوقـــت المخصـــص لتنميـــة مهـــارات التفكيـــر النقـــدي. 

مـــن   ٪60 أن  إلـــى  دراســـة  تشـــير  ذلـــك  علـــى  وتأكيـــًدا 

الطـــالب فـــي مصـــر أكثـــر عرضـــة للحفـــظ خـــالل معظـــم 

الترتيـــب  مصـــر  تحتـــل  وبذلـــك  الرياضيـــات،  دروس 

ــم  ــي التعليـ ــة فـ ــة عربيـ ــن 10 دولـ ــن بيـ ــر مـ ــوأ واألخيـ األسـ

ـــل  ـــك تمث ـــن والحفـــظ، وبذل ـــى أســـلوب التلقي ـــم عل القائ

نســـبة الطـــالب المطلـــوب منهـــم الحفـــظ فـــي مصـــر 

ضعـــف المتوســـط العالمـــي البالـــغ 30٪ فقـــط، بينمـــا 

تتـــراوح النســـبة مـــا بيـــن 10 ٪، و14 ٪ فـــي دول مثـــل: كنـــدا 
والســـويد وســـنغافورة.)5( المتحـــدة  والواليـــات 

مـــن  التعليـــم  جـــودة  فـــي  الضعـــف  وتظهـــر مالمـــح 

الرياضيـــات  فـــي  اإلجـــادة  مســـتوى  انخفـــاض  واقـــع 

والعلـــوم عـــن متوســـط المعيـــار الدولـــي، حيـــث تشـــير 

الطـــالب  نســـبة  أن  إلـــى   2015 عـــام  الدراســـات  إحـــدى 

ــة  ــروا معرفـ ــن أظهـ ــدادي الذيـ ــي اإلعـ ــف الثانـ ــي الصـ فـ

فـــي   %47 مقابـــل  فقـــط   %42 بلغـــت  بالعلـــوم  جيـــدة 

الرياضيـــات)6(. وأظهـــرت دراســـة البنـــك الدولـــي عـــام 2018 

أن عـــدد الســـنوات الدراســـية الفعالـــة لـــدى الطـــالب فـــي 

التعليـــم األساســـي والثانـــوي يقـــل عـــن عـــدد الســـنوات 

التعليـــم  أن  بمـــا يعنـــي  الفعليـــة بمقـــدار 4 ســـنوات، 

المفقـــود فـــي مصـــر يقـــل بنحـــو 4 ســـنوات مـــن بيـــن 10 

ســـنوات فعليـــة بســـبب ضعـــف الجـــودة.)7( 

يتعلـــق   
ٍ
تحـــد أكبـــر  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  تواجـــه 

خـــالل  مـــن  الخصوصيـــة  الـــدروس  بتفشـــي ظاهـــرة 

اســـتغالل  اســـتطاعوا  الذيـــن  المدرســـين  أكفـــأ 

باعتمـــاده  التعليمـــي  النظـــام  فـــي  الخلـــل  مواضـــع 

ــؤالء  ــة، هـ ــة عقيمـ ــات نهائيـ ــرر وامتحانـ ــاب مقـ ــى كتـ علـ

كونـــوا شـــبكات مصالـــح كبيـــرة أدت إلـــى تكويـــن مراكـــز 

تعليـــم  بمؤسســـات  أشـــبه  الخصوصيـــة  للـــدروس 

مـــوازي، أســـهمت فـــي تغيـــب المدرســـين والطـــالب 

عـــن المدرســـة الحكوميـــة، وأرهقـــت موازنـــات األســـرة 

ــاء ماليـــة كبيـــرة، جعلـــت مـــن المجانيـــة  المصريـــة بأعبـ

التعليـــم دون  ا فـــي موازنـــة  ا كبيـــًر التعليـــم هـــدًر فـــي 

فائـــدة تذكـــر، بـــل أســـهمت الـــدروس الخصوصيـــة فـــي 

ـــم. وتشـــير  ـــذ للتعلي ـــة التالمي ـــن، وكراهي الحفـــظ والتلقي

دراســـة حديثـــة إلـــى أن 53٪ مـــن الطـــالب فـــي مصـــر 

يلجـــأون إلـــى الـــدروس الخصوصيـــة وينضـــم 10٪ مـــن 

الطـــالب إلـــى مجموعـــات لتلقـــي دروس خصوصيـــة)8(. 

وقـــد اشـــتدت هـــذه الظاهـــرة رغـــم محـــاوالت التجريـــم 

ســـابقين.  للتعليـــم  وزراء  جانـــب  مـــن  والمالحقـــة 

أصبحـــت ظاهـــرة الـــدروس الخصوصيـــة خـــالل العقـــود 

ـــوزارة، وقـــد  ـــة الماضيـــة شـــبه معتـــرف بهـــا مـــن ال الثالث

ــدروس  ــرج للـ ــاد مخـ ــة إيجـ ــي محاولـ ــر الحالـ ــبق للوزيـ سـ

ا  الخصوصيـــة مـــن خـــالل تقنيـــن أوضاعهـــا مؤسســـيًّ

دون أن يوضـــح طبيعـــة اإلجـــراءات، ومـــدى نجاحهـــا فـــي 

تطويـــر التعليـــم، غيـــر أن أزمـــة كورونـــا كانـــت فرصـــة لـــدى 

وزارة التربيـــة والتعليـــم لمنـــع فتـــح مراكـــز الـــدروس 

ا مـــن أكتوبـــر 2020. وبعـــد أن نجحـــت  الخصوصيـــة اعتبـــاًر

الحكومـــة وألول مـــرة فـــي غلـــق هـــذه المراكـــز أثنـــاء 

الحظـــر مـــع إيقـــاف الدراســـة تفادًيـــا النتشـــار العـــدوى، 

أعلـــن وزيـــر التربيـــة والتعليـــم فـــي آخـــر مؤتمـــر صحفـــي 
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ــن  ــة لـ ــدروس الخصوصيـ ــز الـ ــو 2020 أن مراكـ ــي 21 يوليـ فـ

تعـــود، وامتحانـــات الثانويـــة العـــام بصورتهـــا التقليديـــة 

القائمـــة علـــى الحفـــظ وتوقعـــات اإلجابـــات النموذجيـــة 

للثانويـــة  جديـــد  نظـــام  بصـــدد  الـــوزارة  وأن  انتهـــت، 

العامـــة يهـــدف إلـــى تغييـــر ثقافـــة التعليـــم مـــن مجـــرد 

التعلـــم  إلـــى  الدرجـــات والبحـــث عـــن شـــهادة  حصـــد 

والفهـــم والمعرفـــة. وقـــال الوزيـــر إن الـــوزارة بصـــدد 

تعديـــل قانـــون الثانويـــة العامـــة لتطبيـــق نظـــام التقييـــم 

التراكمـــي، وليـــس االمتحانـــات النهائيـــة، وإن الـــوزارة 

مـــن  الخصوصيـــة  للـــدروس  بدائـــل  تطـــرح  ســـوف 

خـــالل مكتبـــات إلكترونيـــة تعليميـــة وقنـــوات تعليميـــة 

هـــذه  وتظـــل  بالفيديـــو.  تفاعليـــة  ودروس  تفاعليـــة 

الوعـــود تصريحـــات رهـــن وجـــود إجـــراءات عمليـــة جـــادة 

خـــالل الشـــهور القليلـــة القادمـــة. 

ــم  ــام بتعليـ ــى االهتمـ ــم إلـ ــة والتعليـ ــعى وزارة التربيـ وتسـ

اللغـــة العربيـــة خاصـــة فـــي التعليـــم االبتدائـــي، وفـــي هـــذا 

الصـــدد تشـــير خطـــة تطويـــر التعليـــم إلـــى أن الدراســـة 

األطفـــال  ريـــاض  مرحلـــة  مـــن  بـــدًءا  العربيـــة  باللغـــة 

حتـــى نهايـــة المرحلـــة االبتدائيـــة وهـــو مـــا ينطبـــق علـــى 

المرحلـــة  فـــي  أمـــا  والتجريبيـــة،  الحكوميـــة  المـــدارس 

اإلعداديـــة فســـوف يـــدرس الطالـــب العلـــوم والرياضيـــات 

التحديـــات  مـــن  واحـــدة  وهـــذه  اإلنجليزيـــة)10(.  باللغـــة 

ولهـــذا  التعليـــم.  جـــودة  تطويـــر  تواجـــه  التـــي  الكبـــرى 

يصطـــدم األطفـــال عنـــد التحاقهـــم بالمدرســـة ألول مـــرة 

ــا ولـــم  بصعوبـــات اكتســـاب الفصحـــى)11( التـــي ال يعرفوهـ

يألفوهـــا مـــن قبـــل، ويشـــعرون بأنهـــم أمـــام لغـــة جديـــدة 

التعليـــم  فـــي  صعوبـــات  ويواجهـــون  تعلمهـــا،  عليهـــم 

نتيجـــة قصـــور اللغـــة العربيـــة الفصحـــى لديهـــم. حيـــث 

يعانـــي طـــالب التعليـــم مـــا قبـــل الجامعـــي مـــن صعوبـــات 

ــا اللغـــة  ــة العربيـــة رغـــم أنهـ حقيقيـــة فـــي اكتســـاب اللغـ

األم ولغـــة التعليـــم األساســـية فـــي المـــدارس الحكوميـــة، 

األميـــة  بانتشـــار  يتعلـــق  بعضهـــا  متعـــددة  وألســـباب 

للتعليـــم  النخبـــوي  بالطابـــع  العربيـــة  اللغـــة  وارتبـــاط 

يســـتخدمون  النـــاس  مـــن  كثيـــر  ظـــل  فقـــد  الدينـــي، 

العاميـــة فـــي الحيـــاة اليوميـــة، وأســـهمت وســـائل اإلعـــالم 

علـــى  العاميـــة  انتشـــار  فـــي  الثقافيـــة  والمؤسســـات 

أوســـع نطـــاق، حتـــى صـــارت لغـــة قائمـــة بذاتهـــا، ولهـــا 

إبداعـــات أدبيـــة معتـــرف بهـــا، واتســـعت الفجـــوة بيـــن 

الفصحـــى والعاميـــة. وفـــي ظـــل قـــدم أســـاليب تعليـــم 

اللغـــة العربيـــة وتخلفهـــا عـــن اللحـــاق بالتطـــورات الجاريـــة 

فـــي تعلـــم اللغـــة، وميـــل مؤلفـــي الكتـــب المدرســـية إلـــى 

اســـتخدام مفـــردات مـــن اللغـــة العربيـــة قديمـــة ومـــن 

القـــرآن؛ أصبـــح تعليـــم اللغـــة العربيـــة يمثـــل عقبـــة كبيـــرة 

ـــر مـــن الطـــالب  ـــاك كثي ـــى. وهن ـــم األول فـــي ســـنوات التعلي

فـــي التعليـــم األساســـي يفتقـــدون القـــدرة علـــى القـــراءة 

العقبـــة  والكتابـــة واإلمـــالء دون أخطـــاء، وتظـــل هـــذه 

التعليـــم الجامعـــي وتحـــول دون  تالحـــق الطالـــب حتـــى 

قدرتـــه علـــى اكتســـاب قـــدرات ومهـــارات فـــي التفكيـــر، 

ــار أن اللغـــة ال تنفصـــل عـــن التفكيـــر –بحســـب  علـــى اعتبـ

اللغويـــات تشومســـكي.)12(  عالـــم  رأي 

ومـــن الواضـــح أن سياســـة تطويـــر التعليـــم الحاليـــة 

تســـتهدف تجفيـــف منابـــع هـــذه الظاهـــرة الســـلبية 

مـــن خـــالل خمســـة تدابيـــر أساســـية:

إلـــى  باللجـــوء  مقـــرر  كتـــاب  علـــى  االعتمـــاد  عـــدم   ]1[

للمعرفـــة. متعـــددة  مصـــادر 
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الحفـــظ  علـــى  القائـــم  التدريـــس  أســـلوب  تغييـــر   ]2[

علـــى  واالعتمـــاد  التفكيـــر  مهـــارات  علـــى  بالتركيـــز 

النقـــدي. والتفكيـــر  والخيـــال  الـــذات 

]3[ إلغـــاء أســـلوب التقييـــم القائـــم علـــى االمتحانـــات 

التقييـــم  إلـــى  باللجـــوء  المخاطـــر  عاليـــة  النهائيـــة 

التراكمـــي القائـــم علـــى قيـــاس المهـــارات وليـــس 

المعلومـــات. حفـــظ 

]4[ اعتبـــار الثانويـــة العامـــة مرحلـــة منتهيـــة ال يترتـــب 

ّثـــم  ومـــن  العالـــي  التعليـــم  إلـــى  االنتقـــال  عليهـــا 

ـــول  إلغـــاء مكتـــب التنســـيق المركـــزي، واعتمـــاد القب

بالجامعـــة علـــى شـــروط وطاقـــة كل كليـــة جامعيـــة.

]5[ تقليـــص المجانيـــة فـــي التعليـــم العالـــي مـــن خـــالل 

اتجـــاه الكليـــات الجامعيـــة إلـــى برامـــج جديـــدة بنظـــام 

الســـاعات المعتمـــدة بمصروفـــات. وإذا قـــدر لهـــذه 

الخطـــة النجـــاح، فســـوف تـــؤدي إلـــى تجفيـــف منابـــع 

ـــا. ـــة نهائيًّ ـــدروس الخصوصي ظاهـــرة ال

ــدى  ــم مـ ــتدامة التعليـ ــرص اسـ ــا: فـ ثالًثـ
ــاة الحيـ

ــة  ــاق المعرفـ ــيع آفـ ــي توسـ ــاة يعنـ ــدى الحيـ ــم مـ التعليـ

بمـــا يتجـــاوز الكتـــب المقـــررة والملخصـــات، بـــل يمتـــد 

ــاد  ــددة، واالعتمـ ــادر متعـ ــى مصـ ــاد علـ ــمل االعتمـ ليشـ

علـــى الـــذات والتعليـــم الذاتـــي. وال يقتصـــر ذلـــك علـــى 

الذيـــن  أيًضـــا،  المدرســـين  وإنمـــا  فحســـب،  الطالـــب 

ينبغـــي عليهـــم أن يطـــوروا دائًمـــا مـــن قدراتهـــم الذاتيـــة 

بمزيـــد مـــن التعلـــم المســـتمر. ومـــن الواضـــح أن تجربـــة 

النهـــج  هـــذا  تعزيـــز  بشـــأن  صعوبـــات  تواجـــه  مصـــر 

ــي:  ــو التالـ ــى النحـ ــم وذلـــك علـ ــي التعليـ ــد فـ الجديـ

فـــرض مقـــررات دراســـية ثابتـــة وحصريـــة للتحصيـــل . 1

مرهوًنـــا  التعليـــم  تجعـــل  والتقييـــم،  التعليمـــي 

بغايـــات قصيـــرة األجـــل. وتعتمـــد هـــذه الطريقـــة 

فـــي التعليـــم علـــى أن النجـــاح واجتيـــاز االمتحانـــات 

بغـــض  الغايـــة،  هـــو  الشـــهادات  علـــى  للحصـــول 

النظـــر عـــن المهـــارات والقـــدرات. وإذا حـــاول الطالـــب 

اســـتخدام عقلـــة فـــي التفكيـــر وتقديـــم أفـــكار جديـــدة 

يتعـــرض لمخاطـــر التقييـــم الســـلبي مـــن منطلـــق 

عـــرف ســـائد يقـــوم علـــى أن ثبـــات المقررات الدراســـية 

مقتـــرن بإجابـــات نموذجيـــة محـــددة ال تقبـــل النقـــاش 

ـــى  أو الجـــدل أو الخـــروج عنهـــا لضمـــان الحصـــول عل

درجـــات أعلـــى. وهـــذا ال ُيعطـــي الطالـــب فرًصـــا لبنـــاء 

القـــدرات وال يعطـــي المـــدرس أدواًرا مســـتقلة فـــي 

بنـــاء المعـــارف لـــدى الطـــالب)13(،  ويجعـــل العمليـــة 

ــل  ــل عقـ ــذي يكبـ ــدي الـ ــة كالقفـــص الحديـ التعليميـ

وطاقـــات الطالـــب ويجعـــل التعليـــم أشـــبه بشـــرٍّ ال 

مفـــر منـــه فـــي الحيـــاة.

تمثـــل مشـــكلة تقييـــم الطـــالب بنـــاًء علـــى امتحانـــات . 2

نهائيـــة ومقاومـــة اللجـــوء إلـــى التقويـــم التراكمـــي 

ـــا عـــن  مـــن خـــالل أنشـــطة متعـــددة وممتـــدة انحراًف

مفهـــوم التعليـــم مـــدى الحيـــاة.

خاصـة . 3 التعليميـة،  العمليـة  أن  الواضـح  ومـن 

بـأي  تسـمح  ال  شـديدة  بمركزيـة  تـدار  الحكوميـة، 

المـدرس  إلـى  وتنظـر  التعليـم،  فـي  خالقـة  تجـارب 

علـى أنـه مجـرد أداة فـي توصيـل المعرفـة للطـالب، 

ولهـذا تجتـذب مهنـة التعليـم أشـخاًصا أضعـف فـي 

قدراتهـم)14(، كمـا أن األمـان الوظيفـي فـي التدريـس 

فقـدان  فـي  ُيسـهم  مـا  هـو  الحكوميـة  بالمـدارس 

فـرص المنافسـة وعـدم التعلـم الذاتـي، ويقلـل مـن 

المدرسـين  نظـر  فـي  الحيـاة  مـدى  التعليـم  قيمـة 

تســـتهدف سياســـة تطويـــر التعليـــم 
الحاليـــة تجفيـــف منابـــع ظاهـــرة الـــدروس 
تدابيـــر  خـــال خمســـة  مـــن  الخصوصيـــة 
أساســـية، وإذا قـــدِّر لهـــذه الخطـــة النجـــاح، 
فســـوف تـــؤدي إلـــى تجفيـــف منابـــع هـــذه 

الظاهـــرة نهائيًّـــا.



مركز املعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد الثاني - أغسطس ٢٠٢١

٤٧

قانـون  بموجـب  المدرسـون  ُيعامـل  كمـا  أنفسـهم. 

يتقاضـون  حكومييـن  كموظفيـن  المدنيـة  الخدمـة 

فـي  التفـاوت  عـن  النظـر  بغـض  كاملـة  رواتبهـم 

تفـرض  والتعليـم  التربيـة  وزارة  أن  ورغـم  قدراتهـم، 

الترقـي  لضمـان  تدريبيـة  دورات  اجتيـاز  شـروط 

الوظيفـي، فـإن كثيـًرا مـن المدرسـين يتوقفـون عـن 

التعليم الذاتي، ولن تسـتطيع وزارة التربية والتعليم 

ـا  االسـتغناء عـن أي معلـم باعتبـاره موظًفـا حكوميًّ

التقاعـد. سـن  حتـى  فيهـا  البقـاء  وظيفتـه  لـه  تضمـن 

ــا والقــدرة  ــا: اســتخدام التكنولوجي رابًع
علــى االبتــكار 

االهتمـــام  إلـــى  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  تســـعى 

الفعـــال  واإلســـهام  الرقمـــي  والتحـــول  بالتكنولوجيـــا 

فـــي تعزيـــز مدخـــالت ومخرجـــات االبتـــكار، غيـــر أن الواقـــع 

التاليـــة: والتحديـــات  الفـــرص  بعـــض  إلـــى  يشـــير 

االفتقـــار . 1 مـــن  التعليميـــة  المؤسســـات  تعانـــي 

التكنولوجيـــة  األساســـية  البنيـــة  مقومـــات  إلـــى 

نظـــم  إلـــى  االفتقـــار  وأهمهـــا  الرقمـــي  للتحـــول 

 Learning التعليميـــة  العمليـــة  إلدارة  إلكترونيـــة 

واالفتقـــار  ككل،   Management System - LMS

 Institutional إلـــى مســـتودعات رقميـــة مؤسســـية

Digital Repository تتيـــح توفيـــر المعـــارف والمـــوارد 

للطـــالب،  وســـهلة  رقميـــة  بطريقـــة  التعليميـــة 

واختـــالف  اإلنترنـــت  شـــبكة  ضعـــف  إلـــى  إضافـــة 

ســـرعتها مـــن مـــكان آلخـــر.

كشـــفت أزمـــة جائحـــة كورونـــا مـــدى هشاشـــة هـــذا . 2

المؤسســـات  قـــدرة  وعـــدم  المؤسســـي  الوضـــع 

التعليميـــة علـــى اســـتمرار العمليـــة التعليميـــة فـــي ظـــل 

توقـــف الدراســـة بموجـــب الحظـــر المفـــروض وإجـــراءات 

التباعـــد االجتماعـــي، حيـــث لـــم يســـبق للمؤسســـات 

التعليميـــة بصورتهـــا التقليديـــة اســـتخدام التكنولوجيـــا 

وأســـاتذة  المدرســـون  يعَتـــد  ولـــم  التعليـــم،  فـــي 

افتراضيـــة،  بطريقـــة  التدريـــس  علـــى  الجامعـــات 

إضافـــة إلـــى وجـــود فجـــوة رقميـــة مجتمعيـــة؛ حيـــث 

تشـــير دراســـة أجريـــت عـــام 2016 إلـــى أن هنـــاك 0.9 جهـــاز 
ـــر لـــكل 10 طـــالب فـــي الصـــف الثانـــي اإلعـــدادي)15( كمبيوت

بمـــا يحـــول دون قـــدرة بعـــض الفئـــات االجتماعيـــة علـــى 

الوصـــول إلـــى اإلنترنـــت وامتـــالك أجهـــزة حواســـب آليـــة، 

واســـتخدام الهواتـــف الذكيـــة.

تعميـــم . 3 إلـــى  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  اتجهـــت 

اســـتخدام األجهـــزة اللوحيـــة فـــي التعليـــم المعروفـــة 

باســـم »التابلـــت« وهـــي وســـيلة تحـــول الطالـــب مـــن 

مجـــرد مســـتفيد مـــن المعلومـــات إلى مشـــارك فعال 

ونشـــط، فـــي الحصـــول عليهـــا والتفاعـــل المثمـــر فـــي 

النقـــاش مـــع الزمـــالء والمعلميـــن المعلومـــة، غيـــر 

ــة،  ــم التجربـ ــدودة لتعميـ ــزال محـ ــا تـ ــات مـ أن اإلمكانـ

وهنـــاك صعوبـــات فـــي اســـتخدامها بســـبب ضعـــف 

شـــبكة اإلنترنـــت وعـــدم اعتيـــاد الطـــالب والمدرســـين 

علـــى اســـتخدامها مـــن قبـــل.

حصلــت مصــر عــام 2020 علــى 24,23 على مؤشــر االبتكار . 4

ــا. وبحســب جدول  العالمــي واحتلــت المرتبــة 96 عالميًّ

)5( فــإن نقطــة الضعــف األساســية التي تواجه مصر 

بشــأن االبتــكار هــو التراجــع فــي المدخــالت المتعلقــة 

العالــي  التعليــم  وباألخــص  التعليــم  بمؤسســات 

العلمــي  البحــث  ومؤسســات  والتقنــي،  والفنــي، 

المعنيــة بالبحــث فــي االبتــكار، وكذلــك ضعــف البنيــة 
ــا االتصــاالت.)16( األساســية فــي تكنولوجي

من  التعليمية  المؤسسات  تعاني 
األساسية  البنية  مقومات  إلى  االفتقار 
سيما  ال  الرقمي،  للتحول  التكنولوجية 
االفتقار إلى نظم إلكترونية إلدارة العملية 
التعليمية، وقد كشفت أزمة جائحة كورونا 

مدى هشاشة هذا الوضع المؤسسي.
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جدول )٥(
ترتيب مصر حسب مؤشر االبتكار العالمي في الفترة )201٧ - 2019(

السنة
الترتيب

الترتيب بحسب مخرجات االبتكارالترتيب بحسب مدخات االبتكارالترتيب العام

20209610482

20199210674

20189510573

201٧10510697

Source: Global Innovation Index 2020

خامًســا: مــدى ارتبــاط التعليــم والبحــث 
العلمــي بأهــداف التنميــة 

ربـــط  التنميـــة:  بأهـــداف  المناهـــج  بارتبـــاط  ُيقصـــد 

التعليـــم بأولويـــات التنميـــة وأهمهـــا التشـــغيل، بحيـــث 

يوفـــر التعليـــم المهـــارات التـــي تشـــكل أهـــم مقومـــات 

رأس المـــال البشـــري، وأال يكـــون التعليـــم مجـــرد نشـــاط 

إلـــى المدرســـة للحصـــول علـــى  الذهـــاب  يقـــوم علـــى 

شـــهادة، بـــل لإلســـهام فـــي النمـــو االقتصـــادي مـــن 

ــات  ــق غايـ ــى تحقيـ ــادرة علـ ــة قـ ــات تعليميـ خـــالل مخرجـ

لـــم تكـــن المقـــررات  التنميـــة. ولـــن يحـــدث ذلـــك مـــا 

ــاس  ــي األسـ ــة فـ ــم موجهـ ــاليب التعليـ ــية وأسـ الدراسـ

لبنـــاء تلـــك القـــدرات والمهـــارات. وفـــي هـــذا الصـــدد 

يمكـــن أن نالحـــظ تحديـــات هيكليـــة تواجـــه ربـــط التعليـــم 

ــي: ــا يلـ ــة فيمـ بالتنميـ

ضعـــف قـــدرة التعليـــم علـــى توليـــد فـــرص فـــي . 1

اســـتفادوا  الذيـــن  فأغلـــب  االجتماعـــي،  الحـــراك 

بمجانيـــة التعليـــم علـــى مـــدى نصـــف قـــرن مـــن الزمـــن 

حققـــوا مســـتويات تعليميـــة أعلـــى مـــن والديهـــم، 

 التحصيـــل التعليمـــي إلـــى  فـــرص 
ِ
ومـــع ذلـــك لـــم يـــؤد

أفضـــل فـــي الحيـــاة؛ حيـــث تشـــير الدراســـات إلـــى  

واالقتصـــادي  االجتماعـــي  العائـــد  فـــي  انخفـــاض 

ــتوى  ــة بيـــن مسـ ــة وثيقـ للتعليـــم)17(، وال توجـــد عالقـ

ذلـــك  فـــي  والســـبب  التعليـــم،  ومســـتوى  الدخـــل 

ـــن  ـــى  ضعـــف العالقـــة بي يرجـــع فـــي المقـــام األول إل

التعليـــم وســـوق العمـــل.

فجـــوة الشـــهادات والمهـــارات: تقتـــرن الفجـــوة . 2

بيـــن مناهـــج التعليـــم وســـوق العمـــل بالفجـــوة الكبيـــرة 

بيـــن الطلـــب علـــى الشـــهادات الدراســـية مـــن ناحيـــة، 

واعتبـــارات المهـــارات التـــي ينبغـــي للتحصيـــل التعليمـــي 

أن يوفرهـــا بموجـــب البقـــاء فـــي التعليـــم لســـنوات 

طويلـــة، مـــن ناحيـــة أخـــرى. ولهـــذا تشـــير إحصـــاءات 

خاصـــة  الخريجيـــن،  أوضـــاع  تفاقـــم  إلـــى  البطالـــة 

خريجـــي التعليـــم العالـــي، وعجزهـــم عـــن الحصـــول علـــى 

فرصـــة عمـــل مباشـــرة وجيـــدة فـــي ذات التخصـــص 

التعليمـــي الـــذي اســـتغرق منهـــم ســـنوات. ورغـــم مـــا 

ــالءم  ــي تتـ ــج لكـ ــر المناهـ ــي تطويـ ــود فـ ــن جهـ ــذل مـ يبـ

مـــع حاجـــات ســـوق العمـــل، فـــإن التطـــورات الجاريـــة 

فـــي االقتصـــاد أســـرع بكثيـــر مـــن الجهـــود المبذولـــة 

فـــي تطويـــر المناهـــج. كمـــا أن عمليـــة التطويـــر جزئيـــة 

ومتناثـــرة وبطيئـــة، وتتـــم فـــي غيبـــة وجـــود شـــراكات 

بيـــن المؤسســـات التعليميـــة والشـــركات والمصانـــع. 

ولهـــذا يمكـــن أن تصـــل الفجـــوة بيـــن التعليـــم وســـوق 

العمـــل إلـــى تشـــوهات مـــن قبيـــل وجـــود فـــرص عمـــل 
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فائـــض معـــروض  وجـــود  تجـــد خريجيـــن، مقابـــل  ال 

فـــرص عمـــل، والســـبب  يجـــدون  الخريجيـــن ال  مـــن 

ــح  ــات تصحـ ــر معلومـ ــدم توفـ ــى عـ ــع إلـ ــك يرجـ ــي ذلـ فـ

المســـار، وتقلـــل الفجـــوة بيـــن القائميـــن علـــى التعليـــم 

ــل. ــرص العمـ ــي فـ ــال، وطالبـ ــاب األعمـ وأصحـ

علـــى الجانـــب المجتمعـــي ثمـــة أســـباب جوهريـــة . 3

وراء اتســـاع الفجـــوة بيـــن التعليـــم وســـوق العمـــل 

تتمثـــل فـــي ميـــل الطلـــب االجتماعـــي علـــى التعليـــم 

إلـــى انخفـــاض الرغبـــة فـــي تعليـــم المهـــارات والتكالب 

علـــى الشـــهادات بـــأي ثمـــن. وهـــذا يفســـر مقـــدار 

القبـــول االجتماعـــي الكبيـــر للغـــش فـــي االمتحانـــات 

ـــي يتوقـــف عليهـــا  ـــة الت خاصـــة فـــي الســـنوات النهائي

مصيـــر الطالـــب فـــي التخـــرج أو االلتحـــاق بـــأي مرحلـــة 

تعليميـــة تاليـــة. 

هنـــاك اتجـــاه قـــوي نحـــو الحـــد مـــن العمالـــة فـــي . 4

ــر  ـ ــذا ُيعبِّ ــاع العـــام، وهـ ــاع الحكومـــي والقطـ القطـ

عـــن تغيـــر فـــي نمـــط العقـــد االجتماعـــي الســـائد بيـــن 

الدولـــة والمجتمـــع )البنـــك الدولـــي( وصاحـــب ذلـــك 

والـــذي  الجديـــد،  المدنيـــة  الخدمـــة  قانـــون  صـــدور 

يعفـــي الدولـــة مـــن مســـؤولية التشـــغيل المباشـــر، 

الجهـــاز  يتخلـــص  أن  فـــي  الحـــق  الدولـــة  ويعطـــي 

الحكومـــي والقطـــاع العـــام مـــن البطالـــة المقنعـــة 

وعـــدم االلتـــزام باســـتمرار قـــوة عمـــل غيـــر مؤهلـــة، 

غيـــر أن الضغـــوط االجتماعيـــة المرتبطـــة بالجهـــاز 

البيروقراطـــي مـــا زالـــت تحـــول دون تطبيـــق هـــذه 

ـــى أن عجـــز  اإلجـــراءات علـــى نحـــو صـــارم، باإلضافـــة إل

النظـــام التعليمـــي عـــن تعزيـــز مفهـــوم المهـــارات 

وبنـــاء القـــدرات بـــدًلا مـــن الحفـــظ والتلقيـــن للمعـــارف 

االجتماعيـــة  المقاومـــة  يجعـــل  مـــا  هـــو  النظريـــة، 

السياســـات  قـــدرة  مـــن  أكبـــر  التغيـــرات  لهـــذه 

ــر.   ــل القصيـ ــي األجـ ــا فـ ــى احتوائهـ ــة علـ التنمويـ

ــر تحديـــات كبيـــرة . 5 يواجـــه البحـــث العلمـــي فـــي مصـ

والمعلوماتيـــة،  التحتيـــة  البنيـــة  بضعـــف  تتعلـــق 

وضعـــف اإلمكانـــات المخصصـــة، وإحجـــام القطـــاع 

ــروعات البحـــوث  ــاركة فـــي مشـ الخـــاص عـــن المشـ

التطبيقيـــة، وضعـــف إقبـــال أعضـــاء هيئـــة التدريـــس 

علـــى الحصـــول علـــى مشـــروعات ممولـــة، وتركيـــز 

الجامعـــات علـــى النشـــر العلمـــي بغـــرض الترقيـــة، 

وقلـــة االهتمـــام بالبحـــوث التطبيقيـــة التـــي تخـــدم 

مشـــكالت  حـــل  فـــي  ُتســـهم  التـــي  تلـــك  التنميـــة 

واألوبئـــة،  واألمـــراض  الميـــاه،  ونقـــص  كالفقـــر 
والطاقـــة، إلـــخ.)18(

الخالصة 

تحتـاج خطـط التنميـة فـي مجـال التعليـم إلـى مزيـد مـن 

الرتفـاع  نظـًرا  سـنويًّا؛  المـدارس  إنشـاء  فـي  التوسـع 

معـدل اإلنجـاب وتزايـد المواليد سـنويًّا بنحـو 2.5 مليون 

تطويـر  علـى خطـط  األكبـر  بالعـبء  يلقـي  ممـا  طفـل؛ 

تقريـر  فـي  واحـًدا  مثـاًلا  نضـرب  أن  ويكفـي  التعليـم. 

اإلنجـازات الـذي أعلنتـه وزارة التربيـة والتعليـم عـام 2018/ 

2019 بشـأن التوسـعات فـي إنشـاء المـدارس، حيـث لـم 

 ٪  35.5 إنشـاء  سـوى   2019/2018 عـام  الـوزارة  تسـتطع 

فقـط مـن حجـم الفصـول المسـتهدف إنشـاؤها فـي 

واالبتدائـي.)19(  األطفـال  ريـاض  لمرحلتـي  واحـد  عـام 

وإذا أخذنـا بعيـن االعتبـار الزيادة السـكانية السـنوية في 

حجـم المواليـد، فـإن التوقعـات تشـير إلـى  حـدوث زيـادة 

التعليـم خـالل السـنوات  المواليـد فـي سـن  فـي حجـم 

العشر القادمة تقدر بنحو 25 مليون فرد، وإذا كان حجم 

الخريجيـن فـي التعليـم الفنـي والعالي سـنويًّا ُيقدر بنحو 

778421  خريًجـا )20(، فهـذا يعنـي أن الزيـادة المتوقعـة فـي 

تحتـــاج خطـــط التنميـــة فـــي مجـــال 
الـتـعـلـيــــــم إلـــى الـتـوســــــع فـــي إنشــــاء 
لـتــــزايد  نظــــــًرا  ســــــــنويًّا؛  المـــدارس 
المواليـــد ســـنويًّا بنحـــو 2,٥ مليـــون طفـــل؛ 
ممـــا يلقـــي بالعـــبء األكبـــر علـــى خطـــط 

التعليـــم. تطويـــر 
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حجـم الطـالب خـالل السـنوات العشـرة القادمـة تصـل 

إلـى 17 مليـون طالـب، بحيـث يصبـح حجـم الطـالب فـي 

التعليـم ككل أكثـر مـن 43 مليـون طالـب، وهذا يعني أنه 

بحلـول عـام 2030 تحتـاج مصـر إلـى أن يكـون لديها  103365 

مدرسـة علـى األقـل بواقـع 930285 فصـًلا، وهـذا يفـرض 

جديـدة،  مدرسـة   46796 إنشـاء  ضـرورة  الحكومـة  علـى 

بواقـع 421164 فصـًلا جديـًدا، وهـذا يتطلـب إنشـاء  4679 

مدرسـة، وبمـا يقـارب 42116 فصـًلا سـنويًّا. وهـذا التحـدي 

مـدى  حـول  الشـك  مـن  بظـالل  يلقـي  مـا  هـو  الكبيـر 

إمكانيـة اسـتمرار جهـود التطويـر الحاليـة فـي المناهـج 

وتعزيـز  الرقمـي  والتحـول  والجـودة  التدريـس  وطـرق 

وارتبـاط  والتنافسـية،  االبتـكار،  ومخرجـات  مدخـالت 

التعليـم بالتنميـة، مـا لـم يتـم إيقـاف الزيـادة السـكانية 

والبحـث عـن مصـادر تمويليـة متعـددة. 
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أ. د. أحمـد زايــد

ـــضـــــو مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ أســـــــتـــــــاذ عـــــلـــــم االجـــــــتـــــــمـــــــاع  - عــ

االجتمـــاع  علـــم  فـــي  النقديـــة  النظريـــة  درجـــت 

ــه ينتـــج  ــى أنـ ــة علـ ــروع الحداثـ ــر إلـــى مشـ ــى النظـ علـ

مجتمًعـــا مصفـــًدا خالًيـــا مـــن الـــروح، أو أنـــه ينتـــج 

التكنولوجـــي  البعـــد  هـــو  واحـــد  بعـــد  ذا  مجتمًعـــا 

الـــذي يـــواري الجوانـــب المعنويـــة واإلنســـانية، أو 

ـــا محًضـــا ال يعـــرف إال حســـاب  أنـــه ينتـــج عقـــًلا أدائيًّ

األوصـــاف  هـــذه  والخســـارة. ظهـــرت  المكســـب 

لمشـــروع الحداثـــة فـــي كتابـــات »ماكـــس فيبـــر« 

فرانكفـــورت  مدرســـة  مؤسســـي  كتابـــات  وفـــي 

فـــي عشـــرينيات القـــرن الماضـــي، ولقـــد امتـــد هـــذا 

النقـــد فـــي أشـــكال معاصـــرة نظـــرت إلـــى مشـــروع 

ـــه، أو  ـــه يحاصـــر الفـــرد ويســـلبه حريت ـــة علـــى أن الحداث

أنـــه يحولـــه إلـــى إنســـان ضـــال Homeless ال يمـــل 

البحـــث عـــن مـــالذ.

المقـــال  هـــذا  فـــي  نجـــادل  الخلفيـــة  هـــذه  وعلـــى 

بـــأن عالـــم االتصـــال الرقمـــي الـــذي أنتجـــه مشـــروع 

الحداثـــة المعولمـــة فـــي القـــرن الواحـــد والعشـــرين 

يمثـــل ســـياًجا يحاصـــر اإلنســـان المعاصـــر، ويخلـــق 

الزمـــن  يســـابق  اإلنســـان  يجعـــل  جديـــًدا  عالًمـــا 

لكـــي  االتصـــال؛  مســـتحدثات  وراء  جرًيـــا  ويلهـــث 

المعاصـــرة.  الحيـــاة  مـــع  تكيًفـــا  لنفســـه  يحقـــق 

ــة  ــاة جملـ ــدل الحيـ ــكاد يبـ ــر يـ ــر كبيـ ــام تغيـ ــن أمـ فنحـ

ـــر ابـــن خلـــدون(، ونحـــن فـــي أغلـــب  )باســـتخدام تعبي

األحـــوال غيـــر قادريـــن علـــى أن نواصـــل تكيفنـــا معـــه، 

التـــي  والمســـتمرة  المســـتجدة  التحديـــات  ومـــع 

يطرحهـــا علينـــا.

عالم االتصال الرقمي: محاولة للتعريف

إلـى   Digital Media الرقمـي  االتصـال  مفهـوم  يشـير 

يمكـن  مـادة  مـن  تحويـه  ومـا  االتصـال،  تكنولوجيـا 

وبنـاء  مرقمنـة،  بطريقـة  واسـتهالكها  اسـتقبالها 

عليـه، فـإن المفهـوم يكشـف عـن جانبيـن: يتعلق األول 

وسـائط  إلـى  يشـير  الـذي  االتصـال  بمفهـوم  منهمـا 

الهاتـف  أو  الحاسـوب،  كأجهـزة  المعلومـات  نقـل 

النقـال، أو المنصـات اإلعالميـة بمـا تحـوي مـن أجهـزة 

متعـددة ومركبـة. ويتعلـق الثانـي بالجانـب الرقمـي الذي 

األجهـزة  هـذه  تحملهـا  التـي  الذكيـة  المـادة  إلـى  يشـير 

لتلقيهـا  المختلفـة  والطـرق  تبـث مـن خاللهـا،  التـي  أو 

فـي  المسـتهلكين، فهـم يشـتركون جميًعـا  مـن قبـل 

عبـر  والمعلومـات  البيانـات  هـذه  يسـتقبلون  أنهـم 

الواضـح  ومـن  مرقمنـة.  شاشـات  أو  مرقمنـة  أجهـزة 

أن المفهـوم برمتـه يتصـل بعالـم تكنولوجيـا االتصـال، 

مـن  شـكل  أي  بأنـه  ببسـاطة  تعريفـه  يمكـن  ولذلـك 

إلكترونيـة  أجهـزة  علـى  يعتمـد  الـذي  االتصـال  أشـكال 

وفـي  اإللكترونيـة،  ونظمهـا  المعلومـات  صناعـة  فـي 

تخزينهـا، واسـتخدامها، ونقلهـا إلـى جمهـور واسـع عبر 

مختلفـة. تكنولوجيـة  وسـائط 

وعندمـا نتحـدث عن عالـم االتصال الرقمي فإننا نتحدث 

عـن نطـاق واسـع يسـتغرق مجـاالت عديـدة، تجمعهـا 

سـمة واحـدة، وهـي الرقمنـة، أي أنها تصنع وتسـتهلك 

المجـاالت:  اتصاليـة مرقمنـة، ومـن هـذه  عبـر وسـائط 

يتـم  التـي  واإلعالنـات  والمشـاهدة،  االسـتماع  مجـال 

ترويجهـا عبـر النظام الشـبكي، والعالـم االفتراضي بكل 

عالم االتصـــال الرقمي.. سـيـــاج الحـــداثة 
المعاصـــرة
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وألعـاب  االجتماعيـة،  االتصاليـة  والوسـائل  مكوناتـه، 

والكتـب  والصـور  اإللكترونيـة  والمواقـع  الفيديـو، 

المرقمنـة.

لالتصـال  نظـام  علـى  المرقمـن  االتصـال  ويعتمـد   

الشـبكي الـذي يمكـن مـن خاللـه أن يسـتهلك عـدد كبير 

مـن األفـراد المادة االتصالية المرقمنة في الوقت ذاته، 

المعلومـات  وتبـادل  االتصـال  مـن  األفـراد  ـن  يمكِّ كمـا 

ذلـك،  عـن  فضـًلا  فيـه،  المنخرطيـن  بيـن  والمعـارف 

تعديلهـا  ومـن  المعلومـات  تبـادل  مـن  نهـم  يمكِّ فإنـه 

المجتمـع  هـذا  إن  يقـال:  ولذلـك  إليهـا،  واإلضافـة 

ـن  الشـبكي يزيـد مـن معـدالت االبتـكار والتجديـد، ويمكِّ

وتطويـر  إعالناتـه  نشـر  مـن  الكبـرى  األعمـال  قطـاع 

أعمالـه، ويرفـع مـن مسـتوى اإلنتاجيـة ألنـه يوفر الوقت 

والتوسـع  السـريع،  اإللكترونـي  االتصـال  إمكانـات  عبـر 

فـي التجـارة اإللكترونيـة، ويسـاعد علـى عمليـات التقييم 

والمنصـات  الكبـرى  المعلومـات  مخـازن  عبـر  الذاتـي 

ـن الباحثيـن عـن العمـل مـن  اإللكترونيـة التربويـة، ويمكِّ

تصفـح أكبـر قـدر مـن المعلومـات عـن فـرص العمـل 

علـى  المختلفـة  بأشـكالها  الفنـون  وينشـر  المتاحـة، 

نطاق واسـع، بل يسـهم في صناعتها وتسـويقها عبر 

محوسـبة. نظـم 

عالم الرقمنة: من الضرورة إلى الهرولة

االتصـال  عالـم  المتالحقـة  التطـورات  حولـت  لقـد 

»ضـرورة  عليهـا  نطلـق  أن  يمكـن  حياتيـة  ضـرورة  إلـى 

أمـًلا  أو  ـا  مثاليًّ نموذًجـا  الرقمنـة  تعـد  فلـم  الرقمنـة«؛ 

–مثـل  أصبحـت  بـل  تحقيقـه،  إلـى  نصبـو  ا  مسـتقبليًّ

الـذي خلقهـا- قـدًرا محتوًمـا ال  الُمَعْوَلـم  نمـط الحداثـة 

بـد مـن الدخـول إليـه واالنخـراط فـي شـبكاته المعقـدة. 

فهـذا العالـم يحـول كل شـيء إلـى رقـم، ويفـرض علـى 

البشـر أن يتعاملـوا مـع أجهـزة مرقمنـة وهـم يقضـون 

مصالحهـم وتعامالتهـم اليومية: في البنوك والمحالت 

خدمـات:  فواتيـر  سـداد  وفـي  والمطاعـم،  التجاريـة 

الميـاه والكهربـاء والغـاز، وأشـكال أخـرى متعـددة مـن 

المعامـالت. ومـن ناحيـة أخرى فـإن الرقمنة تفرض على 

األسـرة والصغـار الذيـن تقـوم على تربيتهم، أشـكاًلا من 

التعلـم ومـن الترفيـه عبـر الوسـائط اإللكترونيـة لـم يكـن 

لهـم إليهـا سـبيل مـن قبـل.

وتؤسـس الرقمنـة بذلـك لعالـم جديـد يمتـزج بالعالـم 

الواقعـي ويصبـح جـزًءا منـه رغـم أنـه يفـرض عليـه مـن 

نفسـه  مـن  يطـور  أن  اإلنسـان  علـى  وأصبـح  الخـارج، 

مـع  يتكيـف  أن  علـى  ا  قـادًر يكـون  لكـي  قدراتـه؛  ومـن 

هـذا العالـم الجديـد. وال شـك أن الفشـل فـي تحقيـق 

هـذه الضـرورة يجعـل اإلنسـان عاجـًزا عـن الوصـول إلى 

درجـات معقولـة مـن التكيـف، بـل إن هـذا العجـز يدفعه 

إلـى الهامـش؛ إذ يضعـه فـي زمـرة مـن النـاس تعانـي 

مـن شـكل جديـد مـن األمية وهـي األمية الرقميـة. ولقد 

مـن  عقديـن  منـذ  االجتماعيـة  العلـوم  علمـاء  تحـدث 

 Digital الزمـان عـن الهـوة الرقمية أو االنقسـام الرقمي

جندريـة  انقسـامات  مـع  يتـوازى  أصبـح  الـذي   Divide

وتعليميـة. وإثنيـة  وطبقيـة 

إننـــا هنـــا بصـــدد التمييـــز بيـــن البشـــر بنـــاء علـــى القـــدرة 

علـــى التواصـــل عبـــر الوســـائط الرقميـــة، واإلشـــارة إلـــى 

أشـــكال جديـــدة مـــن األميـــة الرقميـــة أو العجـــز الرقمـــي، 

علـــى  هنـــا  تعمـــل  الرقميـــة  الضـــرورة  صـــارت  فلقـــد 

االنقســـام داخـــل البلـــد الواحـــد، وبيـــن البلـــدان المختلفـــة 

فـــي  واإلســـهام  الرقمـــي  العالـــم  إلـــى  للولـــوج  وفًقـــا 

يفرضهـــا،  التـــي  واالســـتهالك  اإلنتـــاج  عمليـــات 

الرقمـــي  االتصـــال  مفهـــوم  يرتبـــط 
بجانبيـــن: يتعلـــق األول بمفهـــوم االتصـــال 
الـــذي يشـــير إلـــى وســـائط نقـــل المعلومات، 
الـــذي  الرقمـــي  بالجانـــب  الثانـــي  ويتعلـــق 
يشـــير إلـــى المـــادة الذكيـــة التـــي تحملهـــا 
هـــذه األجهـــزة أو التـــي تبـــث مـــن خالهـــا 

والطـــرق المختلفـــة لتلقيهـــا.
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ونفتـــرض هنـــا أن هـــذا الظـــرف يزيـــد مـــن تحـــول عالـــم 

المخاطـــر  فيـــه  تتزايـــد  ال  مـــادي  عالـــم  إلـــى  الحداثـــة 

التـــي والهرولـــة  الســـباق  فيـــه  يتزايـــد  بـــل   فحســـب، 

ال تنتهـــي، والتـــي تأخـــذ العالـــم إلـــى مناطـــق تبـــدو مجهولة 

بالنســـبة لألشـــخاص العادييـــن، وإن بـــدت معلومـــة 

بالنســـبة لقطـــاع صغيـــر مـــن خبـــراء الشـــبكات وبرامـــج 

ـــة. ـــر اإللكتروني الحاســـوب والضفائ

ــذا  ــا هـ ــي يقدمهـ ــد التـ ــم الفوائـ ــي حجـ ــا فـ ــادل هنـ وال نجـ

الظـــرف الجديـــد إلـــى اإلنســـان، أو فـــي أهميتهـــا، ولكـــن ال 

ـــد،  ـــد فيـــه الفوائ ـــه فـــي الوقـــت الـــذي تتزاي ـــدرك أن ـــد أن ن ب

أيًضـــا الخســـائر؛ وجـــل هـــذه الخســـائر يرتبـــط  تتزايـــد 

ــانية مـــن ســـرعة وســـهولة تجعـــل  ــا يصيـــب اإلنسـ بمـ

معلقيـــن  يســـكنونها  الذيـــن  والبشـــر  المجتمعـــات 

بعالـــم مجهـــول يهرولـــون للحـــاق بـــه، وهـــذا العالـــم 

ــواء الـــذي  ــر الهـ ــا يحيـــط بهـــم عبـ ــد بينهـــم، وإنمـ ال يوجـ

حولهـــم، ويدخـــل عليهـــم مـــن خـــالل أجهـــزة يتســـابقون 

فـــي اقتنائهـــا، وبنـــاء علـــى هـــذا الســـباق المحمـــوم الـــذي 

تشـــكل عبـــر رقمنـــة العالـــم، تغيـــرت أولويـــات الـــدول 

وأولويـــات االســـتهالك.

ــول  ــات الوصـ ــت خطابـ ــدول، أصبحـ ــتوى الـ ــى مسـ فعلـ

مـــن  المعرفـــة  ومجتمـــع  المعلومـــات  مجتمـــع  إلـــى 

يقتصـــر  وال  مطلقـــة،  أولويـــة  ذات  خطابـــات  بعـــده 

المعلومـــات إلـــى  الوصـــول  مجـــرد  علـــى  هنـــا   األمـــر 

أو تخزينهـــا أو اســـتخدامها، وإنمـــا يعنـــي أيًضـــا القـــدرة 

علـــى تنميـــة االبتـــكار فـــي عالـــم التقانـــة، وفـــي تطبيقاتهـــا 

الذكيـــة، والقـــدرة علـــى اســـتخدامها لتحســـين أحـــوال 

يعـــد مطلًبـــا  المطلـــب  هـــذا  أن  الســـكان. وال شـــك 

ــرة  ــات الفقيـ ــع المجتمعـ ــه يضـ ــا، ولكنـ ـ ــا وضروريًّ ـ مهمًّ

مهمشـــة؛  بعيـــدة  عوالـــم  فـــي  الفقيـــرة  والطبقـــات 

مـــن  تعانـــي  الطبقـــات  وتلـــك  المجتمعـــات  فهـــذه 

مشـــكالت أخـــرى، مشـــكالت الفقـــر والحرمـــان، والكفـــاح 

مـــن أجـــل الوجـــود المـــادي وليـــس الوجـــود الرقمـــي. وقـــد 

نصـــل هنـــا إلـــى النتيجـــة التـــي نـــود أن نؤكدهـــا، وهـــي أن 

ظـــرف الرقمنـــة فـــي الحداثـــة المعاصـــر يحقـــق للبشـــر 

ولكـــن  حياتهـــم،  أمـــور  تســـهيل  فـــي  نبيلـــة  أهداًفـــا 

الهرولـــة الشـــديدة فيـــه، والتدفـــق الهائـــل لمعطياتـــه، 

الـــدول  يحاصـــر  للحداثـــة  جديـــًدا  ســـياًجا  يخلقـــان 

ـــى تخليـــق  ا، واألقـــل قـــدرة عل ـــر فقـــًر والمجتمعـــات األكث

آليـــات تكيـــف مـــع هـــذا العالـــم الجديـــد، ويضعهـــا هنـــاك 

ــر. ـ
ِ

ــر وَتنتظ ــي َتنُظـ ــي ركـــن قصـ فـ

أمـــا علـــى مســـتوى الفـــرد، فـــإن الســـياج يأخـــذ شـــكًلا 

ــتهالكي«،  ــياج االسـ ــه »السـ ــق عليـ ــن أن نطلـ ــر، يمكـ آخـ

الســـياج الســـابق علـــى االقتنـــاء، وعلـــى رمـــوز التمايـــز 

الطبقـــي. فالظـــرف الـــذي يفرضـــه عالـــم الرقمنـــة يصنـــع 

ــًدا يتســـع ويتشـــابك بســـرعة،  ا جديـ ســـياًجا اســـتهالكيًّ

واألرقـــام المتاحـــة تؤشـــر بكثيـــر مـــن الصـــدق علـــى تنامـــي 

 We هـــذا القطـــاع؛ فوفًقـــا للتقريـــر الـــذي أصـــدره موقـــع

Are Social بالتعـــاون مـــع شـــركة Hootsuite، فـــي يوليـــو 

2021،  بلـــغ عـــدد ســـكان العالـــم المشـــتركين فـــي اإلنترنـــت 

ــم.  ــكان العالـ ــبة 61% مـــن سـ ــارات نســـمة، بنسـ 4,8 مليـ

ويســـتخدم قطـــاع كبيـــر مـــن هـــؤالء الســـكان الهاتـــف 

ــبته إلـــى  النقـــال فـــي تعامالتهـــم المرقمنـــة تصـــل نسـ

وتســـتقبل  العالـــم.  عبـــر  اإلنترنـــت  مـــن جمهـــور   %92

ـــًرا مـــن هـــؤالء؛  وســـائط التواصـــل االجتماعـــي عـــدًدا كبي

مســـتخدمي  عـــدد  أن  إلـــى  اإلحصـــاءات  تشـــير  حيـــث 

 2,29 واليوتيـــوب  فـــرد،  مليـــار   2,85 نحـــو  )الفيســـبوك( 

مليـــار.   1,4 واإلنســـتجرام  مليـــار،   2 والواتســـاب  مليـــار، 

وفـــي الوقـــت الـــذي تتزايـــد فيـــه مؤشـــرات الطلـــب علـــى 

هـــذا النحـــو، تتزايـــد مؤشـــرات العـــرض كمـــا تـــدل عليهـــا 

األعـــداد المتزايـــدة مـــن التطبيقـــات اإللكترونيـــة التـــي 

تتـــاح لالســـتخدام علـــى المنصـــات الرئيســـة فـــي الشـــبكة 

اإللكترونيـــة، وقـــد بلغـــت أعـــداد هـــذه التطبيقـــات علـــى 
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منصـــة جوجـــل بلـــس نحـــو 3,5 مالييـــن تطبيـــق، وعلـــى 

2,6 مليـــون تطبيـــق، وعلـــى  نحـــو  آبـــل ســـتور  منصـــة 

منصـــة األمـــازون نحـــو 460 ألـــف تطبيـــق.

علـــى  ســـباق  عـــن  اإلحصـــاءات  هـــذه  وتكشـــف 

مســـتويين: األول هـــو ســـباق االســـتهالك كمـــا يتضـــح 

فـــي األعـــداد المتزايـــدة لمســـتخدمي اإلنترنـــت ومواقـــع 

إنتـــاج  ســـباق  فـــي  والثانـــي  االجتماعـــي،  التواصـــل 

الشـــهيرة،  اإللكترونيـــة  المنصـــات  عبـــر  التطبيقـــات 

ـــا يتضـــح فـــي حجـــم  ـــا ســـباًقا ثالًث ويمكـــن أن نضيـــف هن

االســـتثمارات التـــي تنفـــق علـــى البحـــث والتطويـــر فـــي 

مجـــال الرقمنـــة؛ حيـــث تشـــير اإلحصـــاءات إلـــى أن شـــركة 

سامســـونج وحدهـــا أنفقـــت عـــام 2015 نحـــو 12,5 مليـــار 

يـــورو علـــى البحـــث والتطويـــر فـــي مجـــال اإللكترونيـــات 

)المصـــدر الســـابق(.

إننـا هنـا بصـدد سـباق كبيـر، تعبـر عنـه المعادلـة 

التاليـة: 
مزيد من البحث والتطوير

+
مزيد من االختراع

 = 
مزيد من الهرولة االستهاكية

وقـــد يقـــال إن هـــذه الهرولـــة االســـتهالكية مفيـــدة؛ 

ـــن البشـــر مـــن أداء مهامهـــم بســـرعة، وتحقـــق  إذ تمكِّ

ــذه  ــد هـ ــي عنـ ــر ال ينتهـ ــن األمـ ــهًلا، ولكـ ــا سـ ــم عيًشـ لهـ

المقولـــة البســـيطة، فثمـــة مشـــكلتان مهمتـــان يجـــب 

ــياج  ــر إلـــى هـــذا السـ ــا، ونحـــن ننظـ ــا هنـ االلتفـــات إليهمـ

االســـتهالكي الجديـــد:

األولـــى: إن هـــذا الظـــرف يضـــع المجتمعـــات الفقيـــرة 

فـــي دائـــرة ســـباق ال تســـتطيع أن تســـير فيـــه إلـــى مـــا 

ـــة. ال نهاي

والثانيـــة: أنـــه يخلـــق –خاصـــة فـــي هـــذه الـــدول الفقيـــرة– 

البحـــث  فيهـــا  يكـــون  ترفيهيـــة  اســـتهالكية  ثقافـــة 

عـــن التمايـــز االســـتهالكي أســـبق وأهـــم مـــن البحـــث 

عـــن التمايـــز العلمـــي والتقنـــي والمهـــاري، وفـــي هـــذا 

الظـــرف يصبـــح الوجـــود اإلنســـاني لصيًقـــا بعمليـــات 

مفرغـــة  دوائـــر  فـــي  األفـــراد  ويدخـــل  االســـتهالك، 

مـــن اقتنـــاء الطبعـــات األحـــدث مـــن األجهـــزة، ومـــن 

اســـتهالك أحـــدث التطبيقـــات، والتخلـــص مـــن األقـــدم؛ 

فتصبـــح الحيـــاة هرولـــة فارغـــة ال معنـــى لهـــا، ويـــزداد 

ة التـــي 
ِ
هـــذا األمـــر تفاقًمـــا فـــي المجتمعـــات المســـتهلك

ال تســـهم فـــي التراكـــم العلمـــي والتقنـــي والثقافـــي علـــى 

العالمـــي. المســـتوى 

التحضر المرقمن والذات المرقمنة

ـــى ســـؤال  ـــم االتصـــال الرقمـــي إل ـــا ظـــرف عال قـــد يدفعن

حـــول طبيعـــة االجتمـــاع البشـــري الـــذي يتخلـــق عبـــر 

التوســـع الكبيـــر فـــي تكنولوجيـــا الرقمنـــة واســـتخداماتها، 

ونخـــص باالهتمـــام هنـــا موضوعيـــن قـــد ال نجـــد لهمـــا 

يرتبـــط  القضيـــة،  هـــذه  تنـــاول  فـــي  كثيـــرة  إشـــارات 

ــًرا  ــر كثيـ ــي تتأثـ ــرة التـ ــر المعاصـ ــات التحضـ األول بعمليـ

بهـــذه التغيـــرات، والثانـــي بطبيعـــة الـــذات المتخلقـــة 

عنهـــا؛ وفـــي الحالتيـــن ســـوف نجـــد أن عالـــم الرقمنـــة 

ـــا جديـــًدا؛ إذ يفـــرض علـــى ســـكان  يشـــكل ســـياًجا حداثيًّ

المـــدن –والقـــرى مـــن بعـــد ذلـــك– أنماًطـــا مبرمجـــة مـــن 

الســـلوك، عبـــر ذوات مرقمنـــة ال تعـــرف عمـــق المعانـــي 

والرمـــوز والتواصـــل اإلنســـاني.

تكشـف اإلحصـاءات الخاصـة بالتحول 
الرقمـي عـن سـباق االسـتهاك كمـا يتضـح 
فـي األعـداد المتزايدة لمسـتخدمي اإلنترنت 
ومواقع التواصل االجتماعي، وكذلك سباق 
إنتـاج التطبيقـات عبر المنصـات اإللكترونية 
يرتبـط  الـذي  الثالـث  والسـباق  الشـهيرة، 
بحجـم االسـتثمارات التـي تنفـق علـى البحـث 

والتطويـر فـي مجـال الرقمنـة.
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أ- التحضر المرقمن

تتغيـــر المـــدن فـــي العالـــم الُمَعْوَلـــم علـــى نحـــو كبيـــر، 

إلـــى  ســـريع  بشـــكل  الريفيـــة  المجتمعـــات  وتتحـــول 

مجتمعـــات حضريـــة، ولقـــد أدت هـــذه التغيـــرات إلـــى 

تزايـــد تعـــداد ســـكان المـــدن الـــذي أصبـــح فـــي عـــام 2017 

يزيـــد علـــى 4 مليـــارات نســـمة؛ ممـــا يـــدل علـــى أن ســـكان 

ـــدون بشـــكل ســـريع، فقـــد كان هـــذا الرقـــم  المـــدن يتزاي

فـــي عـــام 2010 نحـــو 3 مليـــارات نســـمة وتشـــير التنبـــؤات 

ــر مـــن  ــى أكثـ ــام 2050 ســـوف يصـــل إلـ ــه بحلـــول عـ ــى أنـ إلـ

7 مليـــارات؛ أي ثلثـــي ســـكان العالـــم فـــي هـــذا الوقـــت 

ourworldindata. موقـــع  مـــن  مأخـــوذة  )البيانـــات 

org(. صحيـــح أن هـــذا التحضـــر الواســـع النطـــاق قـــد 

ــكان  ــداد سـ ــادة تعـ ــا زيـ ــن أهمهـ ــكالت مـ ــى مشـ أدى إلـ

العشـــوائيات الـــذي يقـــدر بنحـــو ثلـــث ســـكان المـــدن 

أشـــرنا  التـــي  التغيـــرات  -مـــع  أنتـــج  أنـــه  إال  الحاليـــة، 

المرقمـــن-  االتصـــال  تكنولوجيـــا  عالـــم  فـــي  إليهـــا 

المـــدن  عليهـــا  يطلـــق  المـــدن  مـــن  جديـــدة  نوعيـــة 

 Smart الذكيـــة  المـــدن  أو   Digital Cities المرقمنـــة 

المرتبطـــة  المـــدن  إلـــى  يشـــير  وهـــو مفهـــوم   ،Cities

بمنصـــات  والمـــزودة  للمعلومـــات،  قويـــة  بشـــبكة 

تكنولوجيـــة إلدارة المعلومـــات واالتصـــال والحوكمـــة 

اإللكترونيـــة، والتـــي يمكـــن مـــن خاللهـــا التعامـــل مـــع 

بحيـــث  البيانـــات والمعلومـــات،  مـــن  أحجـــام ضخمـــة 

درجـــة  أعلـــى  لســـكانها  توفـــر  أن  المدينـــة  تســـتطيع 

مـــن الخدمـــات وأن تديـــر البيئـــة الحضريـــة علـــى نحـــو 

لتأســـيس  الرقميـــة  اإلمكانـــات  توظـــف  وأن  رشـــيد، 

والحفـــاظ  تكنولوجيـــة،  أســـس  علـــى  التحتيـــة  البنيـــة 

فعـــال  نظـــام  وتشـــغيل  واســـتدامتها،  البيئـــة  علـــى 

رصينـــة  مســـتقبلية  خطـــط  ووضـــع  العـــام،  للنقـــل 

للتطويـــر الحضـــري، وتمكيـــن البشـــر مـــن العيـــش فـــي 

المدينـــة واســـتخدام مواردهـــا. وتحـــاول المـــدن الذكيـــة 

بيـــن  بـــأن تجمـــع  تكـــون مدًنـــا مســـتدامة، وذلـــك  أن 

القـــدرات الهائلـــة علـــى اســـتخدام التكنولوجيـــا الرقميـــة، 

وأن تحافـــظ علـــى البيئـــة فـــي ذلـــك الوقـــت. ولـــذا، فـــإن 

مفهـــوم المـــدن الذكيـــة قـــد ارتبـــط بمفاهيـــم أخـــرى 

مثـــل: مـــدن الحدائـــق، والمـــدن المســـتدامة، والمـــدن 

الخضـــراء،  والمـــدن  الطبيعـــة،  علـــى  المحافظـــة 

ــكار،  ــدن االبتـ ــدة(، ومـ ــة )أو الجلـ ــة الصالبـ ــدن قويـ والمـ

ومـــدن المســـتقبل. ويثيـــر ظهـــور المـــدن الذكيـــة أســـئلة 

ــل  ــا، وهـ ــة فيهـ ــاة االجتماعيـ ــة الحيـ ــول طبيعـ ــرة حـ كثيـ

تســـتطيع بالفعـــل أن تحقـــق الســـعادة لســـكانها فـــي 

الوقـــت الـــذي يفقـــدون فيـــه الكثيـــر مـــن تفاعالتهـــم 

اليوميـــة الحيـــة؟ ويفتـــح مثـــل هـــذا الســـؤال األفـــق نحـــو 

التفكيـــر فـــي مســـتقبل التحضـــر، ومســـتقبل المـــدن، 

ن التكنولوجيـــا الرقميـــة الذكيـــة البشـــَر  وهـــل ســـتمكِّ

مـــن تحقيـــق حيـــاة ســـعيدة وبنوعيـــة حيـــاة متميـــزة؟ أم 

أنهـــا يمكـــن أن تتحـــول إلـــى مـــدن ميتـــة ال كالم فيهـــا 

ـــال  ـــة، أو لنقـــل ســـياج ب ـــر اآلل وال صـــوت وال تفاعـــل إال عب

ــا  ــا ألنهـ ــدن مزايـ ــن المـ ــوع مـ ــذا النـ ــون لهـ ــد يكـ روح؟ قـ

توفـــر لســـكانها مطالبهـــم بشـــكل ســـهل وربمـــا تكـــون 

مـــدن ســـالم وهـــدوء ال عنـــف فيهـــا وال جريمـــة، ولكنهـــا 

الـــروح، وقـــد  بالتأكيـــد ســـوف تكـــون مدًنـــا مســـلوبة 

يهجرهـــا ســـكانها إلـــى هـــدوء الريـــف وصفائـــه القديـــم. 

ب - الذات المرقمنة

مـــاذا عســـى أن تكـــون الـــذات التـــي تعيـــش فـــي هـــذا 

العالـــم الـــذي يشـــع رقمنـــة مـــن كل حـــدب وصـــوب؟ 

ـــذات؟ مـــا هويتهـــا؟ وهـــل تمنحهـــا  كيـــف نعـــرف هـــذه ال

ـــا مقيـــدة  الرقمنـــة مزيـــًدا مـــن الحريـــة؟ أم أنهـــا تخلـــق ذاًت

أنتـــج التطـــور فـــي عالـــم تكنولوجيا 
االتصـــال المرقمـــن نوعيـــة جديـــدة مـــن 
المـــدن يطلـــق عليهـــا المـــدن المرقمنـــة 
أو المـــدن الذكيـــة، وهـــي تلـــك المرتبطة 
والمـــزودة  للمعلومـــات،  قويـــة  بشـــبكة 
بمنصـــات تكنولوجيـــة إلدارة المعلومات 

اإللكترونيـــة. واالتصـــال والحوكمـــة 
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هنـــا  بإمكاننـــا  إنـــه  والتكنولوجيـــا؟  المـــادة  تســـيجها 

أن نتحـــدث عـــن الـــذات المرقمنـــة Digital Self، وقـــد 

المرقمنـــة  المواطنـــة  مفهـــوم  قبـــل  مـــن  م 
ِ
اســـُتخد

ـــى  ـــى المواطـــن القـــادر عل Digital Citizenship ليشـــير إل

ســـريتها  واحتـــرام  والبيانـــات  المعلومـــات  اســـتخدام 

الفكريـــة،  الملكيـــة  حقـــوق  واحتـــرام  وخصوصيتهـــا 

ـــم الواقعـــي  ـــم الرقمـــي والعال ـــن العال ـــه بي ـــم وقت وتنظي

ـــا  فـــي حســـاب خطواتـــه بدقـــة علـــى طريـــق الرقمنـــة. وأن

أميـــل فـــي هـــذا الســـياق إلـــى اســـتخدام مفهـــوم »الـــذات 

علـــى  يتـــم  الرقمـــي  المواطـــن  فتصويـــر  المرقمنـــة«؛ 

أنـــه مواطـــن مثالـــي يمتلـــك قـــدرات خاصـــة للتعامـــل 

مـــع عالـــم األرقـــام علـــى نحـــو أخالقـــي مثالـــي، كمـــا يتـــم 

ـــط فـــي الحيـــاة 
ِ

عـــادة عنـــد الحديـــث عـــن المواطـــن النش

ــا  ــتخدم هنـ ــة يسـ ــذات المرقمنـ ــوم الـ ــة. إن مفهـ العاديـ

ـــر عـــن الوجـــود الفـــردي للشـــخص  بفهـــم أوســـع للتعبي

المرقمـــن، الـــذي قـــد ينـــم وجـــوده ال عـــن جوانـــب إيجابيـــة 

ــا. فقـــط بـــل عـــن جوانـــب ســـلبية وكوابـــح حياتيـــة أيًضـ

وال شـــك أن الـــذات المرقمنـــة تتمتـــع بمزايـــا عديـــدة؛ فهي 

ـــى الخدمـــات  ـــاة ســـهلة ميســـورة، وتحصـــل عل تجـــد الحي

بســـرعة، وال شـــك أنهـــا تحقـــق أيًضـــا درجـــة مـــن الرشـــد 

والعقالنيـــة فـــي االختيـــار، وقـــد تحقـــق درجـــة عاليـــة مـــن 

األمـــن أيًضـــا. ولكـــن هـــذا الوجـــود اآلمـــن يواجـــه بمشـــكالت 

تكشـــف عـــن الوجـــه اآلخـــر ألنطولوجيـــا الـــذات المرقمنـــة، 

وترتبـــط المشـــكلة األولـــى بهويـــة الـــذات، التـــي تعـــرف هنـــا 

ــا هويـــة مقطوعـــة الصلـــة بالتاريـــخ، ومنقطعـــة  وكأنهـ

الصلـــة بالعالـــم المحيـــط، تتخلـــى بســـرعة عـــن ثقافتهـــا 

ورموزهـــا، وتعـــرف نفســـها علـــى أنهـــا مجـــرد رقـــم يحمـــل 

مجموعـــة مـــن األرقـــام، وتتعلـــق المشـــكلة الثانيـــة بحريـــة 

ـــة هـــي بالضـــرورة ذات  ـــذات المرقمن ـــذات، حقيقـــًة إن ال ال

حـــرة ألنهـــا تملـــك فرصـــة االختيـــار الرشـــيد العقالنـــي، 

األكـــواد  بحـــدود  مقيـــدة  الحريـــة  هـــذه  تبقـــى  ولكـــن 

األجهـــزة  عمـــل  تنظـــم  التـــي  اإللكترونيـــة  والشـــفرات 

ــل  ــرى تتصـ ــكلة أخـ ــر مشـ ــا تظهـ ــة. وهنـ ــروت الذكيـ والكـ

ـــة التـــي  ـــة الذكي ـــة، وهـــي مشـــكلة المراقب بموضـــوع الحري

يتعـــرض لهـــا األفـــراد، ســـواء وهـــم يمارســـون حياتهـــم 

اليوميـــة، أو وهـــم يمارســـون نشـــاطهم عبـــر الشـــبكات 

ــا  اإللكترونيـــة. صحيـــح أن االتصـــال الرقمـــي يفتـــح عالًمـ

كبيـــًرا وواســـًعا لممارســـة الحريـــة الشـــخصية، ولكـــن 

هـــذا العالـــم الـــذي ينتـــج هـــذا القـــدر الهائـــل مـــن الحريـــة 

بحيـــث  للمراقبـــة،  ســـياًجا  نفســـه  الوقـــت  فـــي  ينتـــج 

تصبـــح الحريـــة فـــي مجملهـــا –أقصـــد الحريـــة فـــي الحيـــاة 

ــل شـــك  ــبكي- محـ ــال الشـ ــر االتصـ ــة عبـ ــة والحريـ العاديـ

ــر، وإمكانيـــة  ا توجـــد مشـــكلة العالقـــة باآلخـ ــًر ــر، وأخيـ كبيـ

التواصـــل التـــي تؤســـس ذات البيـــن، وتؤســـس للثقـــة 

والتعاطـــف، وبنـــاء الـــذات العامـــة واإلرادة الجمعيـــة؛ 

األمـــر الـــذي يطـــرح مفهوًمـــا جديـــًدا ومغايـــًرا لآلخريـــة.

خاتمة

ــرف؟  ــذا الظـ ــي هـ ــتقبل فـ ــى أن يكـــون المسـ ــاذا عسـ مـ

يحتـــاج هـــذا الســـؤال إلـــى تأمـــالت كثيـــرة، وأحســـب أن مـــا 

توصلنـــا إليـــه فـــي هـــذا المقـــال يوحـــي بـــأن المســـتقبل 

يمكـــن أن يحمـــل معـــه أشـــكاًلا مـــن الهـــروب مـــن هـــذا 

العالـــم إلـــى يوتوبيـــات صغيـــرة بعيـــدة، وإمكانيـــة للنفـــور 

والتخلـــص مـــن هـــذا الســـياج الرقمـــي؛ طلًبـــا للحريـــة 

والخصوصيـــة، بـــل ثمـــة إمكانـــات ألن تتحـــول الرقمنـــة 

نفســـها إلـــى أن تنتـــج مـــا ُيمكـــن أن نســـميه »رقمنـــة 

الخصوصيـــة«، ويحتـــاج هـــذا الموضـــوع إلـــى مزيـــد مـــن 

التأمـــل والـــدرس.

الرقمـــي  أن االتصـــال  مـــن  بالرغـــم 
يتيـــح مجـــالًا واســـًعا لممارســـة الحريـــة 
الوقـــت  فـــي  يفـــرض  فإنـــه  الشـــخصية، 
نفســـه ســـياًجا للمراقبـــة، بحيـــث تصبـــح 
العاديـــة  الحيـــاة  فـــي  األفـــراد  حريـــة 
والحريـــة عبـــر االتصـــال الشـــبكي محـــل 

شـــك كبيـــر.
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د. خالد خميس السحـاتي

ُمحاضـر بكلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة بنغازي - ليبيا

ــن  ــة مـ ــرة مجموعـ ــنوات األخيـ ــي السـ ــم فـ ــد العالـ شهــ

التطـــورات المذهلـــة علـــى صعيـــد »اإلعــــالم«، ومـــا يرتبط 

ـــي  ـــه مـــن وســـائل التواصـــل االجتماعـــي والبـــث التفاعل ب

والمنصـــات اإللكترونيـــة والهواتـــف الذكيـــة، وغيرهـــا. 

تطـــور  أهـــم  تمثـــل  اإلعالميـــة  األنشـــطة  »فعولمـــة 

إعالمـــي فـــي العقديـــن األخيريـــن مـــن القـــرن الماضـــي، 

وهـــذا التطـــور ســـوف يحـــدد مســـار هــــذه األنشـــطة 

يمثلـــه  عمـــا  فضـــًلا  الحالـــي،  القـــرن  ســـنوات  طـــوال 

ذلـــك مـــن أهميـــة وتأثيـــر فـــي أنظمـــة اإلعـــالم الوطنيـــة 

الباحثيـــن  بيـــن  )1(. وهنـــاك إجمـــاع  العــــالم«  فـــي دول 

علـــى أن اإلنســـانية، فـــي ضـــوء التطـــورات الســـابقة، 

تنتقـــل فـــي الوقـــت الراهــــن إلـــى طــــور حضـــاري جديـــد، 

فـــي ظـــل ســـيادة العولمـــة بـــكل تجلياتهــــا السياســـية 

ـــا عمليـــًة  ـــة واإلعالميـــة، باعتبارهـ واالقتصاديـــة والثقافيـ

تاريخيـــًة، وبتأثيـــر الثـــورة العلميـــة والتكنولوجيـــة، وثـــورة 

االتصـــاالت الكبـــرى)2(. ومـــن هنـــا بـــرزت وســـائل »اإلعـــالم 

ـــَدْت فـــي عصـــر المعلومـــات، ونتجـــت 
ِ
الجديـــد«، التـــي ُول

عـــن معطيـــات »تكنولوجيـــا االتصـــاالت«.

تقتـــرن  العولمـــة  عصـــر  فـــي  اإلعـــالم  دراســـة  إن 

بمحـــددات موضوعيـــة ترتبـــط بعوامـــل كثيـــرة أهمهـــا: 

واإلعـــالم  االتصـــال  تكنولوجيـــا  فـــي  الكبيـــرة  الفجـــوة 

بيـــن الـــدول الناميـــة والمتقدمـــة، وضعـــف االمتـــالك 

فـــي مجـــال أجهـــــزة وســـائل اإلعـــالم)3(، وقـــد تزايـــدت 

ســـلطة اإلعـــالم الجديـــد بعدمـــا تأكـــدت آثارهـــا علـــى 

والقيـــم  والـــوالء  واالنتمـــاء  والشـــخصية  الهويـــة 

واألخالقيـــات، واســـتخدمت كأدوات فاعلـــة فـــي تجنيـــد 

األفـــكار وصناعـــة التحريـــض والترويـــج ألفـــكار معينـــة، 

واألهـــم مـــن ذلـــك أن وســـائل وأشـــكال اإلعـــالم الجديـــد 

أصبحـــت المحـــدد األساســـي ليـــس فقـــط لمســـاحات 

النقـــاش، ولكنهـــا صـــارت محـــددة للقيمـــة، وهـــذا أخطـــر 

التـــي تضفـــي دالالت رمزيـــة  شـــيء، ألن القيمـــة هـــي 

أكيـــدة، وعندمـــا يســـجن الرمـــز داخـــل إرادات أخـــرى، فـــكل 

ـــان  ـــك األدي ـــة، بمـــا فـــي ذل يميَّ
ِ
ـــا مـــن رمـــوز ق مـــا يحيـــط بن

والتاريـــخ والماضـــي والحاضـــر، يجـــد نفســـه فـــي عمـــق 

الدائـــرة نفســـها«)4(. ضمـــن هـــذا الســـياق، وألهميـــة 

هـــذه الوســـائل، ســـوف يتـــم تنـــاول اإلعــــالم الجــــديد: 

وتـداعـياتــــه السياســـية الراهنــــة، مـــن خـــالل المحـــاور 

المفهــــوم  الجديـــد:  اإلعــــالم  األول:  المحــــور  التاليـــة: 

واألنــــواع، المحــــور الثانـــي: خصائـــص اإلعـــالم الجديـــد، 

ـــرات السياســـية  ـــات والتأثي ـــرز التداعي ـــث: أب ـــور الثال المحـ

لإلعـــالم الجديـــد.  

اإلعـام الجـديد: وتـداعـياتـه السياسية 
الراهنـة 
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 .. الجديـــد  اإلعــــالم  األول:  المحــــور 
واألنــــواع المفهــــوم 

تجـــدر اإلشـــارة بدايـــًة إلـــى أن »التطـــورات الســـريعة 

ـــا فـــي تكنولوجيـــا وســـائل  والمتالحقـــة التـــي تحـــدث حاليًّ

مـــن  تجعـــل  مســـبوق،  غيـــر  نحـــو  علـــى  االتصـــال 

الصعوبـــة بمـــكان صياغـــة تعريـــف شـــامل وجامـــع 

ــًة  ــال، وخاصـ ــد مـــن اإلعـــالم واالتصـ ــذا النـــوع الجديـ لهـ

التـــي  والديناميكيـــة  الســـريعة  التغيـــرات  ظـــل  فـــي 

ـــا«)5(.  ـــد دوًم ـــه الجدي ـــه، ممـــا يضيـــف إلي ـــز بهـــا أدوات تتمي

ومصطلـــح »اإلعـــالم الجديـــد« )New Media( هـــو فـــي 

الحقيقـــة يشـــير إلـــى إعـــالم يشـــمل كل المســـميات 

التـــي وصـــف بهـــا، كاإلعـــالم الرقمـــي، أو اإللكترونـــي، أو 

ـــَق عليـــه »الجديـــُد«، ألنـــه 
ِ
متعـــدد الوســـائط، وقـــد ُأطل

ـــَد 
ِ
ُول ولكنـــه  التقليديـــة،  االتصـــال  يشـــبه وســـائط  ال 

بيـــن تكنولوجيـــات  التـــزاوج )Convergence( مـــا  مـــن 

ــر  ــع الكمبيوتـ ــة مـ ــدة والتقليديـ ــثِّ الجديـ ــال والبـ االتصـ

وشـــبكاته، ونشـــأت داخلـــه حالـــة تزامـــن فـــي إرســـال 

واألصـــوات  والثابتـــة  المتحركـــة  والصـــور  النصـــوص 

)6(. ولذلـــك، توجـــد عـــدة اتجاهـــات فـــي تعريـــف اإلعـــالم 

تعريـــف  فـــي  يتجلـــى  األول:  االتجـــاه  منهـــا؛  الجديـــد، 

»رايـــس«، الـــذي يعرفـــه بأنـــه: »تقنيـــة تســـمح أو تســـهل 

ــن  ــا مـ ــم بعًضـ ــتخدمين بعضهـ ــن المسـ ــة بيـ التفاعليـ

ناحيـــة، أو بينهـــم وبيـــن المعلومـــات مـــن ناحيـــة أخـــرى«. 

االتجـــاه الثانـــي: يذهـــب إلـــى تعريـــف اإلعـــالم الجديـــد 

مـــن خـــالل الوســـائط الناقلـــة لمضامينـــه، ومـــن َثـــمَّ 

فهـــو يمكـــن أن يكـــون واحـــًدا أو مجموعـــة االتصـــال 

والكبـــل  المعدنيـــة،  األســـالك  بواســـطة  يتـــم  الـــذي 

ــن  ــال عـ ــودة، واالتصـ ــي الجـ ــون عالـ ــي، والتلفزيـ التفاعلـ

نظـــام معلومـــات  الصناعيـــة، فهـــو  األقمـــار  طريـــق 

اتصاليـــة إلكترونيـــة متكاملـــة. وبالتالـــي، فهـــو مفهـــوم 

عـــام وواســـع، يشـــمل كل أشـــكال التكنولوجيـــا الحاليـــة 

أو المســـتقبلية التـــي لهـــا تأثيـــر جوهـــري فـــي توســـعة 

واعـــدة،  قنـــوات  إلـــى  التلفزيونـــي  التوزيـــع  نظـــام 

تتمتـــع بقـــــدرات غيـــر محـــــدودة مـــن فــــــرص االتصـــال 
والتواصـــل.)7(

أنـــواع اإلعـالم الجـديد: 

كتابهما  في  أوين«  و«ديانا  ديفيس«  »ريتشارد  يصنف 

المشترك »اإلعالم الجديد والسياسة األمريكية«، اإلعالم 

بتكنولوجيا  الجديد  اإلعالم  هي:  أنواع،  ثالثة  إلى  الجديد 

قديمة، اإلعالم الجديد بتكنولوجيا جديدة، اإلعالم الجديد 

اإلعــالم  تقسيم«  ويمكـــن   .)8( مختلطة  بتكنولوجيا 

الجــديــد« إلى األقـســام األربـعــة الرئيسة اآلتيـة:)9( 

اإلنترنـــت  شـــبكة  علـــى  القائـــم  الجديـــد  اإلعـــام 

بصفـــات  ـــا  كليًّ جديـــد  وهـــو  وتطبيقاتهـــا:   )Online(

ـــر مســـبوقة، ومجموعـــة مـــن التطبيقـــات  ـــزات غي وممي

ـــل  يمثِّ لإلعـــالم  بالنســـبة  فهـــو  لهـــا،  حصـــر  ال  التـــي 

المنظومـــة الرابعـــة تضـــاف للمنظومـــات الكالســـيكية 

والتلفزيـــون«. واإلذاعـــة،  »الصحافـــة،  الثالثـــة: 

اإلعام الجديد القائم على األجهزة المحمولة، . 1

الرقمية  والمساعدات  الهاتف  أجهزة  ومنها: 

المحمولة  األجهزة  وتعد  وغيرها،  الشخصية 

منظومة خامسة في طور التشكل.

اإلعامية . 2 الوسائل  على  القائم  الجديد  اإلعام 

يَفت إليها ميزات 
ِ

التقليدية: كالراديو والتلفزيون، التي ُأض

جديدة، مثل: التفاعلية والرقمية واالستجابة للطلب.

يشـــير مصطلـــح »اإلعـــام الجديـــد« 
المســـميات  كل  يشـــمل  إعـــام  إلـــى 
التـــي وصـــف بهـــا، كاإلعـــام الرقمـــي، أو 
اإللكترونـــي، أو متعـــدد الوســـائط، وقـــد 
أطلـــق عليـــه »الجديـــد«، ألنـــه ال يشـــبه 
ولكنـــه  التقليديـــة،  االتصـــال  وســـائط 
ـــَد مـــن التـــزاوج مـــا بيـــن تكنولوجيـــات 

ِ
ُول

والتقليديـــة  الجديـــدة  والبـــث  االتصـــال 
وشـــبكاته. الكمبيوتـــر  مـــع 
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3 . :Offline اإلعـام الجديـد القائـم علـى الكمبيوتر

ا أو بوسـائل الحفظ  ويتم تداول هذا النوع إّما شـبكيًّ

وغيرهـا،  الضوئيـة  األسـطوانات  مثـل:  المختلفـة، 

ويشـمل: العـروض البصريـة، والكتـب اإللكترونيـة، 

وألعـاب الفيديـو، وغيرهـا.  

المحـور الثاني: خصــائـص اإلعــالم الجـديد

ـــا،  ـــا إجباريًّ ـــا، وتلقيًّ ـــا أحاديًّ إن اإلعـــالم الجديـــد ليـــس بثًّ

القديـــم،  اإلعـــالم  نظـــم  بـــه  تتميـــز  كانـــت  مثلمـــا 

ولكنـــه قائـــم علـــى التفاعـــل الـــذي يختـــار فيـــه النـــاس 

ليـــس  ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  ويشـــاركون  احتياجاتهـــم، 

بالـــرأي فقـــط، ولكـــن بإعـــالم شـــخصي خـــاص بـــكل فـــــرد 

علـــى حـــــــدة)10(، ويتميـــز اإلعـــالم الجديـــد بالعديـــد مـــن 
الخصائـــص، ومنهـــــا مـــا يلـــي:)11(

التفاعليـة: حيث يتبادل القائم باالتصال والمتلقي . 1

االتجـاه  ثنائيـة  االتصـال  ممارسـة  وتكـون  األدوار، 

وتبادليـة، وليسـت فـي اتجاه أحـادي، بل يكون هناك 

حـوار بيـن الطرفيـن.

العمليـة . 2 مـع  التفاعـل  إمكانيـة  وهـي  الاتزامنيـة: 

االتصاليـة فـي الوقـت المناسـب للفـرد، سـواء كان 

ًلا.
ِ

ُمــرس مسـتقبًلا أو 

المشـاركة واالنتشـار: يتيـح اإلعـالم الجديـد لـكل . 3

ا  ناشـًر يكـون  أن  بسـيطة  أدوات  يمتلـك  شـخص 

اآلخريـن. إلـى  يرسـل رسـالته 

الحركـــة والمرونـــة: حيـــث يمكـــن نقـــل الوســـائل . ٤

الجديـــدة، بحيـــث تصاحـــب المتلقـــي والمرســـل، مثـــل: 

الحاســـب المتنقـــل، وحاســـب اإلنترنـــت، والهاتـــف 

مـــن  باالســـتفادة  ـــة،  الَكفيِّ واألجهـــزة  الجـــوال، 

الالســـلكية. الشـــبكات 

الكونيـة: حيـث أصبحـت بيئـة االتصـال بيئـة عالمية، . ٥

تتخطـى حواجـز الزمـان والمـكان والرقابة.

يتـم . ٦ الجديـد  اإلعـالم  فـي  الوسـائط:  اندمـاج 

النصـوص،  مثـل:  االتصـال،  وسـائل  كل  اسـتخدام 

المتحركـة،  والصـورة  الثابتـة،  والصـورة  والصـوت، 

إلـخ. األبعـاد،  وثالثيـة  ثنائيـة  البيانيـة  والرسـوم 

االنتبـاه والتركيـز: نظـًرا ألن المتلقـي فـي وسـائل . ٧

اختيـار  فـي  فاعـل  بعمـل  يقـوم  الجديـدة  اإلعـالم 

المحتـوى، والتفاعـل معـه، فإنـه يتميـز بدرجـة عاليـة 

لوسـائل  التعـرض  بخـالف  والتركيـز،  االنتبـاه  مـن 

ا. ا وسـطحيًّ اإلعـالم التقليـدي، الـذي يكـون عـادةً سـلبيًّ

المتلقـي . 8 علـى  يسـهل  حيـث  والحفـظ:  التخزيـن 

واسـترجاعها،  االتصاليـة  الرسـائل  وحفـظ  تخريـن 

بذاتهـا.  الوسـيلة  وخصائـص  قـدرات  مـن  كجـزء 

عالـم  فـي  حقيقيـة  ثـورة  أحدثـت  الرقميـة  التقنيـات  إن 

األفـكار  مـن  العديـد  وغيـرت  اإلنسـاني،  االتصـال 

والمفاهيـم والنظريات السـابقة لتحـل محلها نظريات 

جديـدة، بتأثيـرات وسـياقات مختلفـة بـل مناقضة أحياًنا 

لتلـك التـي اعتـادت عليهـا المجتمعـات قبـل تبلـور هـذا 

االتصـال.)12(      مـن  الجديـد  الشـكل 

التداعــــيات  أبـــرز  الثالـــث:  المحــــور 
والتأثيـــرات السياســـية لإلعــــالم الجديـــد

الحيـاة  فـي  ـا  مهمًّ دوًرا  اليـوم  الجديـد  اإلعـالم  يلعـب 

-كمـا  الـدور  هـذا  يبـرز  والـدول،  للشـعوب  السياسـية 

سـنرى فيمـا يلـي- فـي الحمـالت االنتخابيـة )البرلمانيـة 

المختلفـة،  السياسـية  األزمـات  وإدارة  والرئاسـية(، 

مختلـف  تجـاه  النظـر  ووجهـات  اآلراء  عـن  والتعبيـر 

األحـداث والقضايـا السياسـية، وغيـر ذلـك. وربمـا تكون 

 ،)Christopher Kedzie( كيـدزي«  »كريسـتوفر  دراسـة 

ثـورة  بيـن  العالقـة  تناولـت  التـي  الدراسـات  أبـرز  مـن 

فـي  الديمقراطـي  التحـول  تشـجيع  وبيـن  المعلومـات 

بالـدور  ـا  وبحثيًّ ـا  إعالميًّ االهتمـام،  ذروة  أن  غيـر  العالـم، 

انطـالق  مـع  جـاءت  إنمـا  الجديـد،  لإلعـالم  السياسـي 

2010 وبدايـة  العـام  العربـي« نهايـة  بـــ »الربيـع  ي  مـا ُسـمِّ

العـام 2011، والـذي سـارع عـدد مـن اإلعالمييـن والباحثيـن 

عـن  أساًسـا  ناجـم  أنـه  اعتبـار  إلـى  خصوًصـا،  الغربييـن 

»فيسـبوك«  سـيما  ال  االجتماعـي،  التواصـل  وسـائل 
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العامـة  القاعـدة  وتظـل  »تويتـر«.  و  »يوتيـوب«  و 

الحاكمـة هنـا هـي أن »اإلعـالم الجديـد، أسـوًة باإلعـالم 

للديمقراطيـة تلقائـي  بشـكل  مالزًمـا  ليـس   التقليـدي، 

أو للدكتاتورية، بل يمكن ألي كان استخدامه وتوظيفه 

بما يخدم أهـــدافه)13(« ويمكن أن نتناول أبرز التداعــيات 

والتأثيرات السياسـية لإلعــالم الجديد كما يلي:

نقل المواد اإلعامية ذات المحتوى السياسي: 	 

السياسـة  علـوم  فـي  الحديثـة  الدراسـات  تؤكـد 

أصبحـت  اإلعـالم  وسـائل  أن  السياسـي  واالتصـال 

المعاصـرة،  المجتمعـات  فـي  كبيـرًة  قــوًة  تشـكل 

وأنهـا يمكـن أن تلعـب أدواًرا سياسـيًة عبـر مـا تنقلـه 

مـن مـواد إعالميـة ذات محتـوى سياسـي، كما أن لها 

أثرهــــا فـي عــملية صنـع القــرار السياسـي.)14(     

فـــي 	  الجديـــد  اإلعـــام  وســـائل  مســـاهمة 

الحمـــالت  خـــالل  مـــن  السياســـي:  التســـويق 

االنتخابيـــة )فـــي االنتخابـــات البرلمانيـــة والرئاســـية 

عمليـــة  يعـــد  السياســـي  فالتســـويق  وغيرهمـــا(، 

اتصاليـــة تقـــوم علـــى تقنيـــات متنوعـــة تـــدرس حاجـــات 

االنتخابـــي  وســـلوكهم  وتطلعاتهـــم  الناخبيـــن 

بقصـــد التأثيـــر، وترتكـــز هـــذه التقنيـــات علـــى مظاهـــر 

انفعاليـــة كالدعايـــة، لكـــن يبقـــى أســـاس العمليـــة 

التســـويقية قائـــم علـــى لغـــة وخطـــاب وأدوات خاصـــة 

بهـــا، وتـــؤدي وســـائل اإلعـــالم بشـــكل واضـــح أهميـــة 

أساســـية فـــي إبـــالغ الجماهيـــر بالحمـــالت االنتخابيـــة 

واالســـتراتيجيات السياســـية، ولهـــا تأثيـــر هائـــل علـــى 

الســـلوك االنتخابـــي، ويشـــير البعـــض إلـــى أن وســـائل 

اإلعـــالم هـــي اآلليـــات الســـببية للتســـويق السياســـي؛ 

ــة  ــي الممارسـ ــويق فـ ــتخدام التسـ ــل اسـ ــا يجعــ ممـ

السياســـية المعاصــــرة أمـــًرا ال مفــــر منـــه)15(.

تكويـن 	  فـي  الجديـد  اإلعـام  وسـائل  مسـاهمة 

ُتسـهم  للمواطـن:  السياسـي  الوعـي  وتنميـة 

الوعـي  وتنميـة  تكويـن  فـي  الجديـد  اإلعـالم  وسـائل 

بحقوقـه  معرفتـه  بمعنـى  للمواطـن،  السياسـي 

أحـداث  مـن  حولـه  يجـري  ومـا  وواجباتـه،  السياسـية 

إدراك  خـالل  مـن  يتشـكل  وهـو  سياسـية،  ووقائـع 

الفرد لذاته ولآلخرين من حوله، ولذلك فــإن »اإلعالم 

السياسـي«)16(. للوعـي  األســـاسي  المحـرك  هـــو  البديـل 

اإلعام الجديد وتفعيل المشـاركة السياسـية 	 

بأشـكاله  الجديـد  اإلعـالم  أسـهم  للمواطـن: 

بشـكل  األفـراد  إدمـاج  فـي  المختلفـة،  وتطبيقاتـه 

والعمليـة  السياسـية،  العمليـة  فـي  مسـبوق  غيـر 

فـي  مسـموع  صـوت  لهـم  فأصبـح  االتصاليـة، 

ْيَحـْت لهـم إمكانيـة التعبيـر 
ِ
السـاحة السياسـية، وُأت

وهـي  حريـة،  بـكل  وانشـغاالتهم  آرائهـم  عـن  الحـر 

ْيَحْت 
ِ
فرصة للمشاركة الديمقراطية لم يسبق أن ُأت

التقليديـة)17(،  اإلعـالم  وسـائل  طـرف  مـن  قبـل  مـن 

»وقـد اتسـمت لغـة الخطـاب السياسـي فـي ظـل 

وتشـاركية  بأنهـا سـهلة ومباشـرة  الجديـد  اإلعـالم 

وتفاعليـة«)18(     

مــر 	  »علـى  األزمـــات:  وإدارة  الجديـد  اإلعـام 

العصـور شـكلت ثالثيـة )وسـائل اإلعـالم واالتصـال/

الجمهور/األزمـــات( تالزًما حضوريًّا بارًزا في األحــــداث 

اإلنسـانية المختلفـة«)19(، وُيسـهم اإلعـالم الجديـد في 

بسـبب  السياسـية،  وغيـر  السياسـية  األزمـات  إدارة 

اإلمكانـات الهائلـة التـي يحتـوي عليهـا. وتجدر اإلشـارة 

إلى نقطتين بارزتين في هذا الصدد، األولى: استخدام 

الـروح  ورفـع  األزمـات،  تجـاوز  فـي  اإلمكانـات  تلـك 

خطـورة  أن  الثانيـة:  المعلومـات،  وتبـادل  المعنويـة، 

دوًرا  اليـوم  الجديـد  اإلعـام  يلعـب 
للشـعوب  السياسـية  الحيـاة  فـي  مهمًّـا 
الحمـات  فـي  الـدور  هـذا  ويبـرز  والـدول، 
)البرلمانيـة والرئاسـية(، وإدارة  االنتخابيـة 
والتعبيـر  المختلفـة،  السياسـية  األزمـات 
مختلـف  تجـاه  النظـر  ووجهـات  اآلراء  عـن 

السياسـية. والقضايـا  األحـداث 
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اسـتخدامها بشـكل سـلبي يؤثر على سـير العمل في 

والمعلومـات  الشائعـــات  نشـر  مثـل:  األزمـات،  إدارة 

المغلوطـة، وهـي إشـكاليات تتطلـب إعـادة النظر في 

المتبعـة.)20(      األزمـات  إدارة  وخطـط  اسـتراتيجيات 

وختاًمـــا، يمكـــن القـــول إن التطـــورات اإلعالميـــة التـــي 

شـــهدها العالـــم فـــي الســـنوات الماضيـــة شـــكلت نقلـــة 

ـــة،  ـــة والمعلوماتي ـــد األبعـــاد التفاعلي مهمـــة علـــى صعي

ـــض عنهـــا مـــا يعـــرف باإلعـــالم الجديـــد، بـــكل مـــا  وتمخَّ

ــمات  ــن سـ ــه مـ ــم بـ ــا يتسـ ــات، ومـ ــن إمكانـ ــه مـ يتضمنـ

وخصائـــص )كاندمـــاج الوســـائط والتخزيـــن والحفـــظ، 

والتأثيـــرات  التداعــــيات  أبـــرز  مـــن  كان  ولقـــد  إلـــخ(. 

المثـــال  ســـبيل  علـــى  الجديـــد  لإلعــــالم  السياســـية 

المحتـــوى  ذات  اإلعالميـــة  المـــواد  نقـــل  الحصـــر:  ال 

الجديـــد  اإلعـــالم  وســـائل  ومســـاهمة  السياســـي، 

أيًضـــا  ومســـاهمتها  السياســـي،  التســـويق  فـــي 

للمواطـــن،  السياســـي  الوعـــي  وتنميـــة  تكويـــن  فـــي 

المهـــم  ودورهـــا  السياســـية،  مشـــاركته  وتفعيـــل 

التـــي  الهائلـــة  إدارة األزمـــــات بســـبب اإلمكانـــات  فـــي 

وســـائل  أنَّ  الختـــام  فـــي  ننســـى  وال  عليهـــا.  تحتـــوي 

ا فـــي الحـــرب ضـــد التطـــرف  ـــد مهمـــة جـــدًّ اإلعـــالم الجدي

واإلرهـــاب، لذلـــك نحتـــاج دائًمـــا إلـــى االســـتفادة مـــن 

خبـــرات المتخصصيـــن والخبـــراء فـــي هـــذا المجـــال، مـــن 

أجـــل تحقيـــق أقصـــى درجـــات النجـــاح فـــي مواجهـــة كل 

مـــا يهـــدد أمـــن واســـتقرار دولنـــا ومجتمعاتنـــا.  
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د. هبة عاطف لبيب

والجنائية االجتماعية  للبحوث  القومي  المركز   - اإلعـــام  مــدرس 

تشـير أحـدث مؤشـرات التطـور الرقمي فـي التقرير الذي 

شـركة  مـع  بالتعـاون   We Are Social موقـع  أصـدره 

التواصـل  وسـائل  إلدارة  منصـة  وهـي   -  Hootsuite

االجتماعـي - إلـى أنـه حتى يوليو 2021 بلغ عدد مسـتخدمي 

 %61 إلـى  تصـل  بنسـبة  مليـارات شـخص،   4,8 اإلنترنـت 

مـن إجمالـي سـكان العالـم، وبنمـو سـنوي 5,7%، أي بمـا 

يـوازي 257 ميلـون فـرد سـنويًّا. ويصـل عدد مسـتخدمي 

مليـارات   4,48 إلـى  االجتماعـي  التواصـل  منصـات 

وبزيـادة  العالـم،  سـكان  مـن   %56,8 بواقـع  شـخص، 

سـنوية نحـو 13%، أي أن 520 مليـون شـخص ينضمـون 

بمعـدل االجتماعـي،  التواصـل  لمنصـات   سـنويًّا 

ـا، ويقضـي هـؤالء مـا َيقـُرب من  1,4 مليـون شـخص يوميًّ

10 مليـارات سـاعة علـى تلـك المواقع. 

التقنـي والتكنولوجـي  الزخـم والتطـور  وفـي خضـم هـذا 

الجديـد              باإلعـالم  َفـت 
ِ
ُعر جديـدة  إعالميـة  بيئـة  ظهـرت 

التغيـرات  يميزهـا  مـا  أهـم  ولعـل  الرقمـي،  اإلعـالم  أو 

م  المتالحقـة، وإتاحـة التفاعـل بشـكل مباشـر بيـن مقـدِّ

الرسـالة اإلعالميـة والجمهـور، حتـى أن الجمهـور أصبـح 

ويشـمل  ذاتهـا.  الرسـالة  نشـر  فـي  ا  أساسـيًّ ضلًعـا 

ومنصـات  اإللكترونيـة،  المواقـع  الرقمـي  اإلعـالم 

إنسـتجرام،  تويتـر،  »فيسـبوك،  االجتماعـي  التواصـل 

يوتيـوب، سـناب شـات، تليجـرام، واتـس آب...« وغيرهـا 

اإلنترنـت. شـبكة  عبـر  المتاحـة  التطبيقـات  مـن 

الرقمـي  وتوضـح المؤشـرات السـابقة أهميـة اإلعـالم 

التنظيمـات  وعـت  ولمـاذا  يـوم،  بعـد  يوًمـا  تـزداد  التـي 

ا لتلـك األهمية، وكيف نجحت بوجه عام  الجهاديـة مبكـًر

فـي اسـتخدام شـبكة اإلنترنـت لعـدة أهـداف، حصـرت 

الدراسـات المختلفـة بعضهـا فيمـا يلـي:

علـى 	  التنظيمـات  تلـك  حرصـت  حيـث  الدعايـة: 

توظيـف اإلعـالم الرقمـي فـي الدعايـة لأليديولوجيـة 

بـه  تقـوم  الـذي  العنـف  وتبريـر  الجهاديـة،  السـلفية 

أسـلوب  مسـتخدمًة  فعـل،  رد  أنـه  إلـى  اسـتناًدا 

العـدو. شـيطنة 

المعلومـات 	  نشـر  هنـا  ونعنـي  النفسـية:  الحـرب 

المضللـة، وبـث التهديـدات، مـن خـالل نشـر بعـض 

الصـور المروعـة للعمليـات اإلرهابيـة، بغـرض خلـق 

حالـة مـن الخـوف والقلـق.

خـالل 	  مـن  واسـتقطابهم  الشـباب  تجنيـد 

التفاعـل مـع المسـتخدمين، والدخـول معهـم فـي 

الشـباب. خاصـة  حـوارات، 

غّيـرت 	  فقـد  التنظيـم:  عناصـر  بيـن  التواصـل 

فـي  العالقـات  شـبكة  شـكل  مـن  اإلنترنـت  شـبكة 

تسلسـًلا  تتبـع  تعـد  فلـم  الجهاديـة،  التنظيمـات 

ـا متدرًجـا، بل سـاعدت البيئـة الرقمية على خلق  هرميًّ

أفقـي. بشـكل  بينهـا  فيمـا  تتصـل  عنقوديـة،  خاليـا 

اإلرهابيـة، 	  العمليـات  أماكـن  اسـتهداف 

والتخطيـط لهـا، وجمـع المعلومـات الالزمـة بشـأن 

عملياتهـا. فـي  المسـتهدفة  المواقـع 

والحـرب  الدعايـة  فـي  يتمثـل  األبـرز  االسـتخدام  ولعـل 

مـن  ممكـن  عـدد  أكبـر  اسـتقطاب  بهـدف  النفسـية، 

المؤيديـن، خاصـة فـي ظـل التضييـق األمنـي، وانتشـار 

التنظيمات الجهادية واإلعام الرقمي
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فيـروس كورونـا الـذي حـد من انتقـال المقاتلين ألماكن 

الجهاديـة. التنظيمـات  تمركـز 

تطــور اســتخدام التنظيمــات الجهاديــة 
لإلعــالم الرقمــي

الرقمـي  اإلعـالم  الجهاديـة  التنظيمـات  اسـتغلت  لقـد 

فـي الوصـول لجمهورهـا بشـكل محتـرف، مسـتخدمة 

المالئمـة  الواسـعة  االتصاليـة  البيئـة  تلـك  مميـزات 

مـن  بدايـة  وذلـك  الشـباب،  مـن  خاصـة  لجمهورهـا 

ـا بتنظيـم  تنظيـم »قاعـدة الجهـاد«، والمعـروف إعالميًّ

»داعـش«.  اإلسـالمية  الدولـة  تنظيـم  ثـم  »القاعـدة« 

التقليـدي  اإلعـالم  باسـتخدام  »القاعـدة«  تنظيـم  تمّيـز 

جنًبا إلى جنب مع اإلعالم الرقمي من خالل شاشة قناة 

الجزيـرة التـي تبّنـت ظهـور قـادة التنظيـم وتصريحاتهـم 

وبياناتهـم، ولكـن التنظيـم كان موجـوًدا فـي الوقـت ذاته 

إعالميـة  مؤسسـات  عـدة  عبـر  اإلنترنـت  شـبكة  علـى 

والمرئيـة  المسـموعة  المـواد  إنتـاج  علـى  حرصـت 

والمكتوبـة، مـن أشـهرها: مؤسسـة »السـحاب«، وقـد 

قيـادات  لبيانـات  المصـورة  المقاطـع  ببـث  اختصـت 

التنظيم، مثل: »أسامة بن الدن« و »أيمن الظواهري«، 

والمقاطـع الصوتيـة والمرئيـة للمقاتليـن فـي التنظيـم 

أثنـاء تنفيذهـم للعمليـات اإلرهابيـة، وتصـدر مؤسسـة 

جـاء  والتـي  واحـدة(،  )أمـة  مجلـة  اآلن  »السـحاب« 

إصدارهـا األول مـع بدايـة عـام 2020، كمـا اعتمـد التنظيـم 

علـى مؤسسـة »المالحـم«، وتعـد المجلـة اإللكترونيـة 

باللغـة  المؤسسـة  إصـدارات  أشـهر  مـن   »Inspire«

َهْت بشـكل أساسـي للشـباب في  اإلنجليزيـة، والتـي وجِّ

بريطانيـا وأمريـكا، بإجمالي سـبعة عشـر عـدًدا، بدًءا من  

صيـف 2010، وحتـى صيـف عـام 2017.

»القاعـدة«  تنظيـم  أمـام  متاحـة  الفرصـة  تكـن  ولـم 

منـذ نشـأته فـي نهايـة عـام 1988 -فـي حـدود اإلمكانـات 

علـى  إنجـازات  لتحقيـق  الويـب-  عالـم  فـي  المتاحـة 

تمتـع  حيـن  فـي  ذلـك،  مـن  أبعـد  اإلعالمـي  المسـتوى 

مـع  نشـأته  تزامـن  فـي  أوفـر  بحـظ  »داعـش«  تنظيـم 

ظهـور الويـب 2,0، فلقـد أصبحـت الخدمـات المتاحـة عبـر 

م البيانات بشـكل أكثـر تفاعلية بين  شـبكة اإلنترنـت ُتقـدِّ

المسـتخدمين، بمـا يتيـح مشـاركة وتبـادل المعلومات، 

والعواطـف. المشـاعر  عـن  والتعبيـر 

»القاعـدة«  تنظيـم  فيهـا  أصبـح  التـي  الفتـرة  ففـي 

السـوري«  »أبـو مصعـب  تنبـأ  -كمـا  ـا  مركزيًّ ال  تنظيًمـا 

ـر التنظيـم- ومـع انتشـار خاليـا التنظيـم، أعلـن »أبو  ُمَنظِّ

الدن«،  بـن  »أسـامة  لــ  مبايعتـه  الزرقـاوي«  مصعـب 

الرافديـن  بـالد  فـي  »القاعـدة«  تنظيـم  ـل  ممثِّ ليصبـح 

فـي عـام 2004، وهـو العـام ذاتـه الـذي ظهر فيـه مصطلح 

بسـان  الويـب  تطويـر  مؤتمـر  فـي  مـرة  ألول   2,0 الويـب 

فرانسيسـكو، وتـاله فـي عـام 2005 إطـالق »اليوتيـوب«، 

ثـم ظهـور منصتـي »فيسـبوك« و »تويتـر« في عـام 2006، 

الظهـور،  فـي  االجتماعـي  التواصـل  منصـات  وتوالـت 

مـع حـرص كل منصـة علـى أن تكـون لهـا سـمة مميـزة 

لآلخريـن. منافسـة  تجعلهـا 

وفـــي عـــام 2006 تـــم تشـــكيل »مجلـــس شـــورى المجاهدين 

ـــة اإلســـالمية،  ـــم الدول ـــة تنظي فـــي العـــراق«، لتكـــون بداي

ـــن »أبـــو عمـــر البغـــدادي«  وبعـــد مصـــرع »الزرقـــاوي« عيِّ

و »أبـــو حمـــزة المهاجـــر« ليصبـــح التنظيـــم تحـــت مســـمى 

»الدولـــة اإلســـالمية فـــي العـــراق«، باعتبـــاره تنظيًمـــا 

ـــا يهـــدف إلـــى تطبيـــق الشـــريعة، وإحيـــاء  ا جهاديًّ ســـلفيًّ

العمليـــات  مـــن  العديـــد  التنظيـــم  وليتبّنـــى  الخالفـــة، 

ـــَئت 
ِ

أنش ذاتـــه  العـــام  وفـــي  العـــراق.  داخـــل  النوعيـــة 

فـي  الجهاديـة  التنظيمـات  نجحـت 
أهـداف،  لعـدة  اإلنترنـت  شـبكة  اسـتخدام 
النفسـية،  والحـرب  الدعايـة،  فـي:  تتمثـل 
وتجنيد الشباب واستقطابهم، والتواصل 
أماكـن  التنظيـم، واسـتهداف  بيـن عناصـر 
بهـدف  وذلـك  اإلرهابيـة،  العمليـات 
اسـتقطاب أكبـر عدد ممكن مـن المؤيدين.
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»مؤسســـة الفرقـــان«، ويـــدل ذلـــك علـــى مـــدى اهتمـــام 

بالجانـــب اإلعالمـــي،  لـــه  األولـــى  النـــواة  التنظيـــم منـــذ 

وقـــد تميـــزت تلـــك المؤسســـة بإنتـــاج إصـــدارات كبـــرى 

مثـــل »صليـــل الصـــوارم« مـــن أربعـــة أجـــزاء، و«فرســـان 

اإلســـالم  و«دولـــة  أجـــزاء،  خمســـة  مـــن  الشـــهادة« 

باقيـــة«، وغيرهـــا مـــن اإلصـــدارات.

م  ومـع مقتـل »أبـو عمـر البغـدادي« فـي عـام 2010، وتسـلُّ

الدولـة اإلسـالمية  البغـدادي« قيـادة »تنظيـم  بكـر  »أبـو 

بـدأت منصـات جديـدة فـي الظهـور مثـل:  العـراق«  فـي 

»إنسـتجرام«، و«بنترسـت«. وبحلول عام 2014 ومع إعالن 

»البغدادي« الخالفة تحت مسـمى »الدولة اإلسـالمية«، 

فقـد  تنامـي؛  فـي  االجتماعـي  التواصـل  منصـات  كانـت 

وتـم شـراء   ،2011 عـام  فـي  ظهـر موقـع »سـناب شـات« 

»إنسـتجرام« مـن شـركة »فيسـبوك« فـي عـام 2012، ثـم 

منصـات  آخـر  وظهـر   ،2013 عـام  فـي  »التليجـرام«  ظهـور 

التواصـل االجتماعـي عـام 2016 »تيـك تـوك«.

التفاعليـة علـى  الهائـل مـن المنصـات  الكـم  ومـع هـذا 

أصبحـت  اإللكترونيـة،  المواقـع  إلـى  إضافـة  الويـب، 

أفـكاره،  لنشـر  »داعـش«  تنظيـم  أمـام  خصبـة  التربـة 

التنظيـم  واسـتقى  المناصريـن،  واسـتقطاب 

»إدارة  كتـاب  مـن  كبيـر  بشـكل  القتاليـة  اسـتراتيجيته 

التـي  الفوضـى  حالـة  بالتوحـش  وُيقصـد  التوحـش«، 

أنظمتهـا  تتفـكك  أن  بعـد  المنطقـة  فـي  سـتوجد 

حسـن  الجهاديـة  بالجماعـات  يجـدر  وبالتالـي  الحاكمـة، 

إدارة مرحلة التوحش، ومنها إدارة اإلعالم التي لّخصها 

للخصـوم،  اإلعالميـة  السياسـة  فهـم  فـي  الكتـاب 

والتعامـل معهـا بحـرص لكسـب المعركـة العسـكرية 

اإلعالميـة  المـواد  وصـول  إلـى  إضافـة  والسياسـية، 

للتنظيمـات الجهاديـة إلـى مسـتهدفيها، واسـتقطاب 

األمـة. شـباب  مـن  األخيـار 

أذرع  سـبعة  الدولـة  تنظيـم  أطلـق  اإلطـار،  هـذا  وفـي 

إعالميـة أساسـية بلغـات مختلفـة، بحيـث تصل إلى كل 

مـكان فـي العالـم، وهـي: الفرقـان، والحيـاة، واالعتصـام، 

اهتـم  كمـا  البيـان.  وإذاعـة  الواليـات،  ومكاتـب  وأجنـاد، 

بـأدوات ومعـدات العمـل اإلعالمـي، فحصـل  التنظيـم 

التصويـر  وسـيارات  والكاميـرات،  األجهـزة  أحـدث  علـى 

فـي  التصويـر  مـن  مّكنـه  الـذي  األمـر  وهـو  الخارجـي، 

المناطـق الجبليـة بتقنيـة متقدمـة للغايـة، تـكاد تصـل 

مكاتـب  أمـا  األمريكيـة.  األفـالم  مسـتوى  إلـى  جودتهـا 

الواليـات فقـد رصـد لهـا التنظيـم نحـو 200 مليـون دوالر، 

وهـي بمثابـة مكاتـب إعالميـة تنتـج وتوثِّـق األحـداث فـي 

التنظيـم. عليهـا  سـيطر  التـي  المناطـق 

مثـل:  المسـموعة،  باإلصـدارات  التنظيـم  اهتـم  كمـا 

خطـب قـادة التنظيـم، والنشـرات اإلخباريـة، واألناشـيد 

الحماسـية التـي يتـم رفعهـا علـى اإلنترنـت، واالسـتعانة 

ووضـع  المصـورة،  األفـالم  إنتـاج  فـي  منهـا  بمقاطـع 

علـى  أيًضـا  منهـا  واالسـتفادة  لهـا،  األخيـرة  اللمسـات 

»تنظيـم  خـرج  حيـث  االجتماعـي،  التواصـل  منصـات 

المـواد  فـي  المقدمـة  الجمـود  حالـة  مـن  الدولـة« 

منهـا،  المرئيـة  خاصـة  »القاعـدة«،  لتنظيـم  اإلعالميـة 

المباشـر  الحديـث  علـى  الغالـب  فـي  اقتصـرت  والتـي 

لقـادة التنظيـم. ففـي ظـل تطـور الويـب ذهـب »تنظيـم 

التواصـل  فيهـا  لـه  أتيـح  جديـدة  آفـاق  إلـى  الدولـة« 

المعمـورة،  أرجـاء  كل  فـي  أنصـاره  مـع  المباشـر 

وسـمحت له معطيات العصر باسـتقطاب المجندين 

مـن مختلـف الجنسـيات، والخبـرات الحياتيـة والعمليـة، 

وهـو مـا أدى علـى صعيـد آخـر إلـى إثراء المـواد اإلعالمية 

هوليـوود،  بأعمـال  الكثيـرون  شـبهها  والتـي  المقّدمـة 

استقى تنظيم داعش استراتيجيته 
القتاليـــة بشـــكل كبيـــر مـــن كتـــاب »إدارة 
حالـــة  بالتوحـــش  ويُقصـــد  التوحـــش«، 
الفوضى التي ســـتوجد فـــي المنطقة بعد 
أن تتفـــكك أنظمتهـــا الحاكمـــة، وبالتالي 
يجـــدر بالجماعـــات الجهادية حســـن إدارة 

مرحلـــة التوحـــش، ومنهـــا إدارة اإلعام.
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ولقبهـم التنظيـم بفرسـان اإلعـالم فـي داللـة واضحـة 

عـن  أهميتـه  فـي  يقـل  ال  اإلعالمـي  العمـل  أن  علـى 

القتاليـة. األعمـال 

ولـم يغـض التنظيـم الطـرف عـن اإلصـدارات المكتوبة، 

بـل ذهـب أيًضـا إلصـدار نسـخ إلكترونيـة علـى مواقعـه 

بصيغـة Pdf لمجـالت عـدة منهـا: »دابـق«، و«الروميـة« 

باللغـة اإلنجليزيـة، والنشـرة اإلخباريـة للتنظيـم »النبـأ« 

باللغـات  اإلصـدارات  مـن  وغيرهـا  العربيـة،  باللغـة 

والروسـية.  والتركيـة  الفرنسـية 

ومـع تزايـد اسـتخدام مواقع التواصـل االجتماعي، اهتم 

تنظيم »داعش« باستخدام كل المنصات تقريًبا، مثل: 

تويتـر، وفيسـبوك، ويوتيـوب، وواتـس آب، وإنسـتجرام، 

وتليجرام، مع اسـتغالل كل سـمة تميز هذه المنصات 

رسـمية  حسـابات  ـل  يمثِّ ال  فإنسـتجرام  لصالحـه؛ 

للتنظيم بل غلب عليه الطابع غير الرسمي، الذي يصور 

ويوثِّـق مـن خاللـه المقاتليـن حياتهـم اليوميـة بعيًدا عن 

الطابـع الوحشـي المعـروف عن التنظيـم، وتم توظيف 

كالجهـاد،  ومصطلحـات  أفـكار  بـث  فـي  الفيسـبوك 

والمنشـورات  والصـور  األفـالم  بمصاحبـة  والنصـر، 

بــ  الخاصـة  الدراسـات  فـي  األرقـام  وتشـير  المكتوبـة، 

»تويتـر« إلـى أن التنظيـم اسـتخدم تلـك المنصـة بغزارة 

لجمهـور الخليـج العربي؛ حيث ينتشـر اسـتخدامه هناك 

التحليـالت  بشـكل عـام عـن بقيـة المنصـات، وتضيـف 

بلجيـكا وبريطانيـا  تويتـر فـي  التنظيـم علـى  أن متابعـي 

والواليـات المتحـدة كانـوا أكثـر مـن متابعيـه فـي العـراق 

والشـام؛ حيث ينتشـر الفيسـبوك بصورة كبرى. ويظل 

ا لتنظيـم »داعـش« لنشـر  »التليجـرام« تطبيًقـا أساسـيًّ

الدعايـة، وتجنيـد أعضاء جدد، وجذبهـم إلى أيديولوجيته؛ 

االختـراق  أمنـي مشـفر صعـب  نمـوذج  علـى  العتمـاده 

إلـى حـد بعيـد.

 ،2017 نهايـة  فـي  للتنظيـم  اإلعالمـي  الـدور  تراجـع  ومـع 

المراكـز  حيـث  والموصـل  الرقـة  مدينتـي  وسـقوط 

وفيسـبوك  تويتـر  إدارات  وقيـام  الرئيسـة،  اإلعالميـة 

منابـر  مـن  بالعديـد  أطـاح  مكّثـف  بنشـاط  ويوتيـوب 

فـي  االجتماعـي،  التواصـل  منصـات  علـى  التنظيـم 

المالمـح  واضحـة  إعالميـة  اسـتراتيجية  وضـع  إطـار 

علـى  التحريـض  خاصـة  واإلرهـاب،  التطـرف  لمكافحـة 

اإلعالميـة  الدعايـة  مـن  يتبـق  لـم  العشـوائي،  العنـف 

للتنظيم سـوى المناصرين الذين يقومون بإعادة نشـر 

المحتـوى الخـاص بالتنظيـم سـواًء مـن خـالل اإلنترنـت 

السـطحي أو العميـق، فقـد انتقلـت الحـركات الجهاديـة 

إلـى مرحلـة جديـدة تعتمـد فيهـا بشـكل أساسـي علـى 

اإلعـالم الرقمـي للتواصـل الداخلي بيـن أعضاء التنظيم، 

إضافـة إلـى اسـتخدام المناصريـن كمجموعـات تشـبه 

ولكـن  اليوتيوبـرز،  أو  البلوجـرز،  أو  اإلنفلونسـرز،  دور 

التجـارة هنـا ليسـت فـي السـلع، بل في األفـكار الهدامة 

البشـر. أرواح  تحصـد  التـي 

الفكر الجهادي في اإلعالم الرقمي

المبـادئ  نشـر  علـى  الجهاديـة  التنظيمـات  حرصـت 

األيديولوجيـة للجهاديـة السـلفية، عبـر منصـات اإلعـالم 

الفكريـة: النقـاط  تلـك  أبـرز  ومـن  المختلفـة،  الرقمـي 

»الجهـاد فـي سـبيل هللا فـرض عيـن«، وهنـا ركـزت 	 

إصـدارات التنظيمـات الجهاديـة علـى فكـرة أن تـرك 

الجهـاد يعـد مـن أعظـم اآلثـام بعـد الكفـر باللـه.

»تكفيـر الجيـوش النظامية للدول ووجوب قتالهم« 	 

وذلـك انطالًقـا مـن إحـدى أهـم الركائـز األيديولوجيـة 

للسلفية الجهادية أال وهي الوالء والبراء، وبالتبعية 

مـــع تزايـــد اســـتخدام مواقع التواصل 
»داعـــش«  تنظيـــم  اهتـــم  االجتماعـــي، 
باســـتخدام كل المنصـــات تقريًبـــا، مثـــل: 
تويتـــر، وفيســـبوك، ويوتيـــوب، وواتـــس آب، 
اســـتغال  مـــع  وتليجـــرام،  وإنســـتجرام، 
كل ســـمة تميـــز هـــذه المنصـــات لصالـــح 

ــكاره. ــر أفـ نشـ
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يتحتـم علـى المناصريـن البـراء مـن دول الطواغيـت 

التـي ال تحتكـم إلـى شـرع هللا ومؤسسـاتها، والـوالء 

للتنظيـم ومبايعـة الخليفة.

والعلـوي«؛ 	  الشـيعي  المذهـب  متبعـي  »تكفيـر 

وتتخـذ التنظيمـات مـن هـذا المنطلـق األيديولوجـي 

مدخـًلا لقتـال القـوات العراقيـة والسـورية، وغيرهـا 

مـن القـوى السياسـية التي تتبع المذهب الشـيعي. 

ويختلـف »تنظيـم قاعـدة الجهـاد« و«تنظيـم الدولـة 

اإلسـالمية« فـي هـذه النقطـة الفكريـة؛ حيـث َيعـدُّ 

»تنظيم القاعدة« عوام الشيعة مسلمين وليسوا 

ا، وذلـك علـى العكـس مـن تنظيـم »داعـش«. كفـاًر

»العلمانيـة علـى اختـالف رايتهـا كالقومية والوطنية 	 

التنظيمـات  ـر  ُتكفِّ حيـث  بـواح«،  كفـر  والبعثيـة... 

األيديولوجيـات  مـن  ـا  أيًّ يعتنـق  مـن  كل  الجهاديـة 

أفـكار  مـن  عنهـا  ينبثـق  ومـا  المختلفـة،  السياسـية 

ـرة  ا غيـر معبِّ اجتماعيـة واقتصاديـة، باعتبارهـا أفـكاًر

اإلسـالمية. الشـريعة  أحـكام  عـن 

السـلفية  عـن  ـرة  المعبِّ الدعائيـة  المـواد  تنشـر  كمـا 

اليهـود،  كتكفيـر  أخـرى،  أيديولوجيـة  ركائـز  الجهاديـة 

الديـن،  رجـال  ومهاجمـة  والحكومـات،  والنصـارى، 

ومـن  صفوفهـا  فـي  المقاتليـن  تكريـم  علـى  وتحـرص 

هم من الشهداء، وتحرص على الدعوة إلى ضرورة  َتعدُّ

االحتـكام إلـى شـرع هللا فـي منشـوراتها المختلفـة علـى 

الرقمـي. اإلعـالم  منصـات 

األســـاليب الدعائيـــة للتنظيمـــات الجهاديـــة 
فـــي اإلعـــالم الرقمـــي

بيـن  التنويـع  علـى  الجهاديـة  التنظيمـات  حرصـت 

والجمهـور  والمضمـون  الشـكل  فـي  اإلصـدارات 

وبيـن  ونصـي،  ومسـموع  مرئـي  بيـن  مـا  المسـتهدف، 

الـدول اآلسـيوية،  العربـي والغربـي وجمهـور  الجمهـور 

المـواد  فـي  المسـتخدمة  الدعائيـة  األسـاليب  أن  إال 

اإلعالميـة المقّدمـة ظّلـت على الوتيرة نفسـها تنحسـر 

وترتفـع  إحداهـا  نبـرة  تنخفـض  أسـاليب،  خمسـة  بيـن 

األخـرى تبًعـا للجمهـور المسـتهدف، وحسـب القالـب 

والغـرض  اإلعالميـة  المـادة  تقديـم  فـي  المسـتخدم 

بيـن: ا  منحسـًر ظـل  األسـاس  أن  إال  منهـا، 

تسـعى 	  وفيـه   :Attrition اإلنهـاك  أسـلوب 

لديهـا  بـأن  عدوهـا  إقنـاع  إلـى  الجهاديـة  التنظيمـات 

ماديـة  تكبـده خسـائر  علـى تسـديد ضربـات  المقـدرة 

ونفسية وبشرية، إذا ما استمر في تطبيق سياساته 

تدعـو  التـي  الدعائيـة  المـواد  تقديـم  مثـل:  نحوهـا، 

العامـة؛  واألماكـن  والمياديـن  الكنائـس  السـتهداف 

وشـعوبها  الـدول  حكومـات  علـى  الضغـط  بهـدف 

لإلرهـاب. الرافضـة  وآرائهـا  سياسـاتها  عـن  ـي  للتخلِّ

 	 :Intimidation والتهويـل  التخويـف  أسـلوب 

القـوة  اسـتعراض  إلـى  األسـلوب  هـذا  ويهـدف 

قـوة  علـى  والبرهنـة  المعـدات،  وأنـواع  العسـكرية 

التنظيـم، فـي مقابـل ضعف الحكومات. وتسـتخدم 

إقنـاع  بهـدف  األسـلوب  هـذا  اإلرهابيـة  التنظيمـات 

الـرأي العـام بأنهـا تتمتـع بالقـوة الكافيـة لمعاقبـة 

مـن يعصـي أوامرهـا، وتصويـر الحكومـات علـى أنهـا 

وبالتالـي  الشـعب،  أفـراد  حمايـة  علـى  قـادرة  غيـر 

تفرضـه  سـوف  لمـا  اإلرهابيـة  للجماعـات  فالغلبـة 

بالقـوة. الجميـع  علـى 

وترنـــو 	  االســـتفزاز:  أو  الفتيـــل  إشـــعال  أســـلوب 

هـــذه االســـتراتيجية إلـــى إقنـــاع عامـــة الشـــعب بـــأن 

الهجـــوم علـــى الجماعـــات اإلرهابيـــة واســـتهدافها مـــن 

قبيـــل األفعـــال الوحشـــية التـــي تقـــوم بهـــا الحكومـــات 

مـــرادف  فهـــي  ل،  العـــزَّ المدنييـــن  تجـــاه  واألنظمـــة 

اســـتغالل  طريـــق  عـــن  العـــدو«  »نخـــز  الســـتراتيجية 

اســـتجابة أو رد فعـــل غيـــر مالئـــم للحكومـــات، وتحويلهـــا 

إلـــى أداة الصطفـــاف الجمـــوع مـــع اإلرهابييـــن.

تلـــك 	  مـــت  صمِّ  :Spoiling الســـام  وقـــف 

االســـتراتيجية لتأكيـــد ضـــرورة الخـــروج عـــن محـــاوالت 

الجهـــاد،  علـــى  والحـــث  الســـلمية،  التســـويات 

ضعـــف  علـــى  للبرهنـــة  العنـــف؛  فـــي  واالســـتمرار 

المســـلمين المعتدليـــن أو الوســـطيين، وغالًبـــا مـــا 



مركز املعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء

٧0

يتـــم اســـتخدامها عندمـــا يكـــون الهـــدف النهائـــي هـــو 

اإلقليمـــي. التغييـــر 

هـذه 	  وتنشـأ   :Outbidding المنافسـة  أسـلوب 

علـى  يتنافسـان  قطبيـن  وجـود  عنـد  االسـتراتيجية 

مـن  متأكـد  غيـر  الشـعب  عمـوم  ويكـون  القيـادة، 

ويمكـن  مصالحـه،  تحقيـق  فـي  أحدهمـا  أفضليـة 

القـول بـأن هـذه االسـتراتيجية سـتكون غيـر فاعلـة 

عـن  كاملـة  معلومـات  المواطنيـن  لـدى  كان  إذا 

األطـراف  وتحـرص  المتنافسـين.  تفضيـالت 

المتنافسـة علـى الظهـور بشـكل أكثـر تسـلًحا، بمـا 

يعطـي انطباًعـا بأنهـا أكثـر نضـاًلا وحمايـة للجمـوع، 

وبالتالـي أكثـر جاذبيـة لعمـوم النـاس، وهـو مـا يمثلـه 

فصائـل  وجـود  مـع  سـوريا  فـي  الوضـع  بوضـوح 

متعـددة. جهاديـة 

كورونــا وأداء التنظيمــات الجهاديــة في 
اإلعــالم الرقمي

ال توجد مؤشرات حتى اآلن على أن الجماعات السلفية 

الجهاديـة فقـدت دعمهـا وحماسـها، خاصـة أن هنـاك 

ارتفاًعـا كبيـًرا في النشـاط الجهـادي في بعض األماكن، 

الـدول  مـن  وعـدد  وسـوريا،  العـراق  ذلـك  فـي  بمـا 

أن  الدولـي  المجتمـع  علـى  يجـب  وبالتالـي  اإلفريقيـة، 

يحـرص علـى اسـتمرار جهـود مكافحـة اإلرهاب؛ تحسـًبا 

الرغـم  فعلـى  اإلرهابيـة،  العمليـات  فـي  النوعـي  للتغيـر 

توفـر  تـزال  ال  السـفر  علـى  المفروضـة  القيـود  أن  مـن 

الدراسـات  فـإن  اإلرهابيـة،  الجماعـات  لتعقـب  فرًصـا 

يكيفـون  الجهادييـن  القـادة  أن  إلـى  تشـير  التحليليـة 

التشـغيلية  القيـود  مـع  وتكتيكاتهـم  اسـتراتيجياتهم 

فالتنظيمـات  كورونـا،  فيـروس  عليهـم  فرضهـا  التـي 

القيـود  علـى  معتـادة  رشـيقة  شـبكات  الجهاديـة 

بالصبـر.  وتتمتـع  والمصاعـب، 

الجسـدي  الوجـود  مـن  كورونـا  فيـروس  حـّد  لقـد 

للمجنديـن فـي التنظيمـات الجهاديـة، الذيـن يتوافـدون 

مـن دول العالـم علـى منطقـة الشـرق األوسـط. ولكـن 

ُيسـهم اإلعـالم الرقمـي فـي اسـتمرارية الدعـوة للفكـر 

الجهادي، بل ويمكن له أن يقوم بدور سلبي في انتشار 

الفرديـة »Lone Wolf«، خاصـة أن  العمليـات اإلرهابيـة 

النظـرة المبدئيـة التحليليـة لإلصـدارات الحاليـة لتنظيـم 

الدولـة اإلسـالمية -على سـبيل المثال فـي فترة كورونا- 

تكشـف عـن نغمـة الحديـث عـن إظهـار القـوة بشـكل 

مبالـغ فيـه، إضافـة إلـى التركيـز علـى فكـرة أن الفيـروس 

قـد أضعـف مـن قـوى الـدول الكبـرى، بمـا يتيـح الفرصة 

أمـام الخالفـة للجهـاد والتوسـع، باإلضافـة إلـى ظهـور 

بيـن  اإللكترونيـة  التطبيقـات  اسـتخدام  فـي  تنافـس 

لنشـر  اإلسـالمية«  و«الدولـة  »القاعـدة«  تنظيمـي 

بيـن  االتهامـات  وتبـادل  المحاضـرات،  مـن  سالسـل 

التنظيميـن. وشـيوخ  منظـري 

تـم  التـي  األمنيـة  القيـود  إن  القـول:  يمكـن  وختاًمـا، 

اإلرهابيـة  للتنظيمـات  الدعائـي  الفكـر  علـى  وضعهـا 

بمختلـف أيديولوجياتهـا في اإلعالم الرقمي تعد سـالًحا 

ـا للحـد مـن  ذا حديـن؛ فحجـب الفكـر كان وال يـزال ضروريًّ

انتشـار العنـف واألفـكار المتطرفـة، إال أن غيـاب الفكـر 

عـن السـطح يقلـل مـن فرص تفنيد عناصـره  أوًلا بأول 

إنشـاء  يتطلـب  مـا  وهـو  األكاديمـي،  المسـتوى  علـى 

المـواد  لجمـع  متخصصـة  أكاديميـة  عربيـة  مواقـع 

والعمـل  المتطرفـة،  األفـكار  عـن  ـرة  المعبِّ اإلعالميـة 

آليـات دعائيـة مضـادة لهـا، مـن  علـى تحليلهـا، ووضـع 

اسـتراتيجية  إطـار  وفـي  المعنيـة  المؤسسـات  خـالل 

مسـبق.  بشـكل  موضوعـة 

علـــى المجتمـــع الدولـــي االســـتمرار 
فـــي جهـــود مكافحـــة اإلرهـــاب؛ فعلـــى الرغـــم 
مـــن أن القيـــود المفروضـــة علـــى الســـفر 
ال تـــزال توفـــر فرًصـــا لتعقـــب الجماعـــات 
الجهادييـــن  القـــادة  فـــإن  اإلرهابيـــة، 
القيـــود  مـــع  اســـتراتيجياتهم  يكيفـــون 

كورونـــا. فرضتهـــا  التـــي  التشـــغيلية 
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د. أماني عبد الحافـظ
ــاوى - قـــطـــاع مــنــظــومــة الـــشـــكـــاوى الــحــكــومــيــة -  ــكـ  أخـــصـــائـــي شـ
مـــــــــركـــــــــز الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات ودعــــــــــــــــــم اتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار

يشـــهد العالـــم موجـــة متســـارعة مـــن التطـــور التكنولوجي 

حـــول  تتركـــز  والتـــي  والتأثـــر«،  »التأثيـــر  أبحـــاث  حفـــزت 

تأثيـــرات وســـائل اإلعـــالم الجديـــدة أو اإلعـــالم الرقمـــي 

علـــى مختلـــف الشـــرائح االجتماعيـــة والفئـــات العمريـــة. 

ـــع تطبيقـــات االتصـــال  ـــى جمي ويشـــير اإلعـــالم الرقمـــي إل

ـــا،  إلكترونيًّ المتاحـــة  التفاعليـــة   والخدمـــات  الرقمـــي 

وشـــبكات  اإللكترونيـــة،  الدردشـــة  مواقـــع  وتشـــمل: 

التواصـــل االجتماعـــي، والمنتديـــات والمدونـــات،  ومواقـــع 

الصوتـــي«  »التدويـــن  و  والفيديـــو،  الصـــور  مشـــاركة 

االجتماعيـــة. الشـــبكات  ومواقـــع   ،Podcasts

الخصائـص،  مـن  بمجموعـة  الرقمـي  اإلعـالم  ويتسـم 

أبرزهـا: التفاعـل، وتجـاوز الثقافـة المحليـة، وتجـاوز المـكان 

والزمـان، والالجماهيريـة، واالختـالف والتنوع، لذلك يالحظ 

فضـًلا  ـا،  ومحليًّ ـا  عالميًّ الرقمـي  اإلعـالم  اسـتخدام  زيـادة 

عـن طفـرة  االسـتخدام الفائـق بعـد جائحـة كوفيـد - 19. 

ا في قائمة الدول  ا، احتلت مصر المرتبة الـ 16 عالميًّ ومحليًّ

األكثر استخداًما لمواقع التواصل االجتماعي بمتوسط 

ا خالل شهر  زمني يصل إلى نحو ساعتين ونصف يوميًّ

يوليو 2021، فضًلا عن تقدم ترتيب مصر خمسة مراكز فى 

2021 لتصبح في المركز 73 بين  مؤشر اإلنترنت الشامل 

120 دولة مقارنة بالمركز 78 عن العام السابق؛ كما احتلت 

الواردة  اإلفريقية  الدول  مستوى  على  الرابع  المركز 

المؤشر  وارتفعت قيمة  29 دولة،  المؤشر وعددها  في 

لتصل إلى 64,5 نقطة مقارنة بـ 61,8 نقطة في 2020.

ا، يحاول المقال  وفي إطار االستخدام المتزايد لإلنترنت محليًّ

إلقاء الضوء على مجاالت التأثير المتوقعة لوسائل اإلعالم 

)الفيسبوك،  الرقمي، وأبرزها مواقع الشبكات االجتماعية 

62,3 مليون مصري  نحو  أن  تبين  أن  بعد  المدونات(  تويتر، 

يستخدمون اإلنترنت عن طريق »الهاتف المحمول، اإلنترنت 

فائق السرعة، الـ يو إس بي« بنهاية سبتمبر 2020، كما أن عدد 

 54,45 المحمول  التليفون  طريق  عن  اإلنترنت  مستخدمي 

2021، حيث حقق قفزة ملحوظة  مايو  مليون مستخدم في 

من 51,5 مليون مستخدم خالل شهر أكتوبر2020، مقابل 38,7 

مليون مستخدم في شهر أكتوبر عام 2019، بزيادة بلغت 12,8 

االتصاالت  وزارة  مؤشرات  لموجز  وفًقا  مستخدم،  مليون 

وتكنولوجيا المعلومات مايو 2021.

اإلعالم الرقمي: مجاالت التأثير

)1( التأثيرات المعرفية والسلوكية

التأثيــرات المعرفيــة: وتتركــز فــي تجــاوز مشــكلة • 
نقــص المعلومــات أو تعــارض تقاريــر وســائل اإلعالم، 

مــا  المشــكلة مــن خــالل  التعاطــي مــع هــذه  ويتــم 

تقدمــه وســائل اإلعــالم الرقمــي مــن اســتكمال لهــذه 

المعلومــات أو تفســير لهــا. وأخــرى توضح األدوار التي 

تقـــوم بهــا فــي تشــكيل االتجاهــات، وأخــرى تتجلــى فــي 

حاالت بناء السياق الذي تظهر مـــن خاللـــه القـــيم، وال 

تقــوم وســائل اإلعــالم بإيضــاح القيــم فقــط، ولكنهــا 

ــا  تقــوم أيًضــا بتقديــم المعلومــات التــي تشــترك فيهـ

ــرز الصــراع بيــن  ــي تب ــة، وتقــدم تلــك الت ــيم المتباين القـ

القـــيم التــي يشــترك فــي اعتناقهــا أفــراد الجمهــور .

التأثيــرات الوجدانيــة: والتــي تؤثــر علـــى مشـــاعر • 
األفــراد واســتجاباتهم فــي االتجــاه الــذي تســتهدفه 

التأثيرات االجتماعية والسياسية لإلعام 
الرقمي
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هــذه الرســائل، فهنـــاك رأي أن التعــرض المكثــف إلــى 

يــؤدي  اإلعالميــة  الرســائل  فــي  العنــف  موضوعــات 

إلــى الفتــور العـــاطفي، ويتصــرف الفــرد كمــا لــو كان 

العنــف هــو الحيــاة الحقيقيــة. 

التأثيــرات الســلوكية: الناتــج النهائــي للتأثيــرات • 
المعرفيــة أو الوجدانيــة، وعلــى ســبيل المثــال: نجــد أن 

النــاس يمكــن أن ترتبــط بوجهــة نظــر أو حل لمشــكلة 

نتيجــة اتجاهــات كونتهــا بالمعرفــة والمشــاعر التـــي 

طورتهــا مــن خــالل الرســائل اإلعالميــة. 

التأثيــرات األخالقيــة والمعنويــة: وهــذه تنتــج • 
ــة المعلومــات التــي يكــون لهــا تأثيــر علــى  مــن طبيعـ

فالعناصــر  األخــالق،  ومســتوى  األفــراد  معنويــات 

الوجدانيــة فــي تشــكيل االتجاهــات يمكــن أن يكــون 

لهــا نتائــج اجتماعيــة معينــة.

)2( التأثيرات االجتماعية

أن  يمكـن  التـي  التأثيـرات  نـوع  فـي  الدراسـات  تتبايـن 

لألفــراد؛  االجتماعيـة  العالقـات  علـى  اإلنترنـت  يحدثهـا 

همـا: متناقضـان  مدخـالن  فظهـر 

ــى التواصــل •  ــؤدي إل ــه ي ــرى أن المدخــل اإليجابــي: ي
االجتماعــي وزيــادة العالقــات االجتماعيــة بيــن األفــراد 

ــا(.  )خاصــة البعيديــن مكانيًّ

المدخــل الســلبي: يــرى أنــه يــؤدي إلــى قلــة الوقــت • 
الــذي يقضيــه الفــرد مــع أفــراد أســرته وأصدقائــه.

اإلنترنـت  أن  يـرى  معتـدل  مدخـل  مؤخـًرا  ظهـر  وقـد 

مجـرد أداة صممـت لتيسـير حيـاة األفـراد وهـي مكملـة 

الشـخصي.  لالتصــال 

جديـدة  آفاًقـا  ووسـائله  الرقمـي  اإلعـالم  فتـح  لقـد 

لتشـكيل طبائـع وعـادات اجتماعيـة للمالييـن حول ثقافة 

كانــت  إيجابيـة  تأثيـرات  لهـا  التـي  االجتماعيــة  الشــبكات 

أم سـلبية علـى شـخصياتهم وثقافاتهـم، وسـواء أرادوا 

حـدوث ذلـك األثـر أم ال، فـإن مجـرد انضمامهـم لمواقـع 

ـا إلـى ثقافـة ذلـك  التواصـل فــهم بذلـك ينضمـون ضمنيًّ

منـه.  جـزًءا  الـذي صـاروا  اإللكترونـي  المجتمـع 

ويمكننا ذكر بعض اآلثـار االجتماعية اإليجابية له:

نافـذة حريـة مطلـة علـى العالـم، فهي فرصـة لتعزيز 	 

اإللكترونيـة  الفضـاءات  عبـر  فبالتسـجيل  الـذات، 

يصبـح لألفـراد كيـان مسـتقل وعلـى صــعيد عالمي، 

ويخلق لديهم الشـعور بالذات االفتراضية التي تكبر 

وتنمـو مـع تواصلهـم. وخاصـة لألفـراد االنطوائيين، 

مـع  إال  الحقيقيـة  ال يظهـرون شـخصيتهم  ألنهـم 

غرباء، ويسـاعد ذلك على توسـيع نطــاق العالقــات 

االجتماعيـة لهـؤالء األفـراد. 

مـع 	  التواصـل  طريـق  عـن  اآلخـر  علـى  انفتاًحـا  أكثـر 

الغيـر، حتـى لـو كان الطـرف اآلخـر مختلًفـا عنـك فـي 

والعـادات. والثقافــة  والعقيــدة  الديـن 

التعبيـر عـن 	  للـرأي والـرأي اآلخـر مـن خـالل حريـة  منبـر 

األفـكار دون قيـود أو مراعـاة العتبـارات فكريـة معارضـة.

تزايـد مـن تقـارب العائلـة الواحـدة؛ حيـث أصبـح مـن 	 

ولـو  الواحـدة  األسـرة  أفـراد  أخبـار  متابعـة  اليسـير 

بعيـدة. بلــدان  بينهـم  فصلـت 

فرصة إلعادة روابط الصداقة القديمة كالبحث عن 	 

أخبارهم  اختفت  ممن  العمل  أو  الدراسة  أصدقاء 

بسـبب تباعـد المسافات أو مشاغل الحياة. كما أن 

اإلنترنت في تأثيره على العالقات االجتماعية خلق ما 

يطلـق عليـه مصطلح »مضاعفة الرؤية« أو »الرؤية 

بكـل  الفرد  عالقات  مضاعفة  بمعنى  األوضح« 

احتلـــت مصـــر المرتبـــة الــــ 1٦ عالميًّـــا 
اســـتخداًما  األكثـــر  الـــدول  قائمـــة  فـــي 
لمواقـــع التواصـــل االجتماعـــي بمتوســـط 
زمنـــي يصـــل إلـــى نحـــو ســـاعتين ونصـــف 

يوميًّـــا خـــال شـــهر يوليـــو 2021.
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بهم  عالقته  وأفراد  قوية،  بهم  عالقته  أفـراد  مـن: 

سطحية وضعيفة، وأفراد ال يعرفهم من قبل. 

وألن وســـائل اإلعـــام الجديـــد كأي وســـيلة أخـــرى 

تحمـــل وجهيـــن أحدهمـــا إيجابـــي واآلخـــر ســـلبي 

ــي: ــي اآلتـ ــلبياتها فـ ــرض لسـ نعـ

فمـع 	  الشـخصي؛  االتصـال  مهـارات  مـن  التقليـل 

إلـى  يـؤدي  ذلـك  فـإن  اإللكترونـي  التواصـل  سـهولة 

الوقـت.  وإضاعـة  المباشـر،  االجتماعـي  التفاعـل  غيـاب 

االجتماعيـة 	  العالقــات  نمـط  علــى  السـلبي  التأثيـر 

مـن  نمطيـن  يحقـق  المنــزل،  داخـل  األسـرة  ألفـراد 

االنفصال: االنفصال المكاني نتيجـة للتباعد المكاني 

داخـل المنـزل، وتعـرُّض الفـرد لـكل وسـيلة اتصاليـة 

أي  شـعور  عـدم  مـن  الذهنـي  واالنفصـال  بمفـرده، 

فـرد بوجـود آخريـن معـه، وتتسـع دائـرة عـدم التفاهم 

والخالفـات الزوجيـة التـي تـؤدي إلـى تفـكك أسـري.

تعزيـز الفرديـة وتنامي الشـعور بالرفـض االجتماعي؛ 	 

ممـا يسـبب االنفصـال عـن قيـم المجتمـع فـي ظـل 

التأثـر بالثقافـات الوافـدة عبـر الوسـائط االتصالية .

نشر النزعة االستهالكية في مقابل العمل واإلنتاج 	 

مـن خـالل كثـرة اإلعالنـات، واقتنـاء كل جديـد؛ ممـا 

يـؤدي إلـى التطلـع الدائـم للثـراء  والتربـح السـريع.  

بالهويــة 	  العربيــة  الثقافيــة  الهويــة  اســتبدال 

الهجينــة  اللغــة  ظهــور  عبــر  ويتضــح  العالميــة 

إلــى جانــب  العربيـــة واإلنجليزيــة،  بـــين  تمـــزج  التـــي 

زعزعــة روح االنتمــاء، بحيــث يرتبــط فكــره وســلوكه 

وبقيمــه. الغربــي  بالنمــوذج 

القيـم والعـادات 	  التأثيـر األخالقـي مـن خـالل زعزعـة 

الغربيـة  المجتمعـات  لتحـل محلهـا قيـم  والتقاليـد 

بمـا تشـتمل عليـه مـن انحرافـات سـلوكية تهيمـن 

الذاتيـة. المصلحـة  عليهـا 

االســـتخفاف بأفـــكار العنـــف والجريمـــة مـــن كثـــرة 	 

مشـــاهدتها؛ ممـــا قـــد يـــؤدي إلـــى تقبلهـــا وممارســـة 

التنمـــر.

انعــدام الخصوصية كاســتغالل بعض المعلومات 	 

إلــى  اإلســاءة  أو  للتشــهير  الصــور  أو  الشــخصية 

اآلخريــن. 

إن 	  حيـث  للصداقـة؛  الحقيقـي  المعنـى  تشـويه 

اإلنترنـت  يسـتخدم  عندمـا  العـادي  الشـخص 

للتواصـل مـع أفـراد ال يعرفهـم مـن قبـل يبــدأ فــي 

حقيقيـة. غيـر  أخـرى  شـخصيات  اختـالق 

التأثيرات السياسية 

كالشـبكات  العديـدة  بوسـائله  الرقمـي  اإلعـالم  أصبـح 

ـا  مهمًّ دوًرا  يشـكل  وغيرهـا،  والمدونـات  االجتماعيـة 

العمـل  خـالل  مـن  لألفـراد  السياسـية  التنشـئة  فـي 

ا وتشـكيل وعيهـم السياسـي  تثقيفهـم سياسـيًّ علـى 

كمـا  سياسـية،  واتجاهـات  وقيـم  معاييـر  وإكسـابهم 

يتيـح لألفـراد فرصـة للعـب دور فـي الحيـاة السياسـية 

. والقـرار  العامـة  السياسـات  فـي صنـع  والمسـاهمة 

الرقمـــي فـــي تعزيـــز الجمهـــور  وقـــد أســـهم اإلعـــالم 

الفاعـــل واإليجابـــي باعتبـــاره جـــزًءا مـــن صناعـــة الخبـــر 

وتقاســـم المعلومـــة، كمـــا يفتـــح اليـــوم فرًصـــا جديـــدة 

والفعالـــة  الفاعلـــة  المدنيـــة  للمشـــاركة  وعديـــدة 

علـــى نطـــاق واســـع وهـــو مـــا أســـماه »هابرمـــاس« 

الديمقراطيـــة التداوليـــة أو التشـــاركية؛ حيـــث اتســـعت 

وأعـــادت  العـــام،  الشـــأن  فـــي  المشـــاركين  دائـــرة 

ـــن المواطـــن والحكومـــة مـــن خـــالل  صياغـــة العالقـــة بي

المعلومـــات،  تبـــادل  علـــى  ترتكـــز  لعالقـــة  التأصيـــل 

والتعـــاون، والحـــوار، والتفكيـــر الناقـــد، والتعبيـــر الحـــر، 

األمـــر الـــذي جعلـــه أداة تنســـيق وتعبئـــة وتوجيـــه رئيســـة 

للحـــركات السياســـية واالجتماعيـــة، واعتمـــدت عليـــه 

فـــي التشـــبيك، والضغـــط، والمناصـــرة، والمســـاندة، 

السياســـية  األحـــزاب  إلـــى  التأثيـــر  وامتـــد  والحشـــد. 

شـــبكات  علـــى  االعتمـــاد  تـــم  حيـــث  والمرشـــحين، 

الناخبيـــن،  اســـتهداف  فـــي  االجتماعـــي  التواصـــل 

ــين  ــن، وتحسـ ــد المتطوعيـ ــن، وتجنيـ ــد المصوتيـ وحشـ

مواقعهـــم االنتخابيـــة. وهـــو مـــا يفتـــح المجـــال للتعـــرف 

علـــى أهـــم تلـــك الوســـائل فيمـــا يلـــي:
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 •   »Digital  2021« تقريـــر  يشـــير  الفيســـبوك: 
ا، إلـــى أن موقـــع  العالمـــي، الـــذي ظهـــرت نتائجـــه مؤخـــًر

ـــا مـــن بيـــن  »فيســـبوك« احتـــل المرتبـــة األولـــى عالميًّ

17 شـــبكة اجتماعيـــة ومنصـــة للتراســـل النصـــي جـــرى 

رصـــد بياناتهـــا بدايـــة العـــام الحالـــي فـــي مؤشـــر عـــدد 

المســـتخدمين النشـــطين حـــول العالـــم. كمـــا أن عـــدد 

مســـتخدمي الشـــبكة ســـجل مـــع بدايـــة العـــام الحالـــي 

قرابـــة 2,8 مليـــار مســـتخدم نشـــط فـــي العالـــم. كمـــا أن 

ـــوا يشـــكلون نســـبة  عـــدد مســـتخدميه النشـــطين بات

تصـــل إلـــى 36% مـــن إجمالـــي عـــدد ســـكان العالـــم 

المقـــدر تعـــداده بنحـــو 7,8 مليـــارات نســـمة؛ حيـــث 

ـــن الفيســـبوك مــــن ربــــط التكنولوجيــــا بالسياســــة،  مكَّ

وأصــــبح أداة للتعبيـــر عـــن اآلراء السياســـية، ووســـــيلة 

لحشـــــد الجمـــــاهير. وأثبـــــت تــأثيره القـــــوي للعديد من 

ا  باعتبـــاره موقًعـــا سياســـيًّ السياســـية  الفعاليـــات 

بامتيــــاز؛ لتمتعـــه بعـــدة مميزات مثل: ســـهولة إنشـــاء 

الصفحـــات، وإرســـال الرســـائل أو إضافـــة مقاطـــع 

صـــوت أو فيــــديو، وهـــي ذات أهميـــة كبيـــرة لمســـؤولي 

 الدعايــــة علــــى اإلنترنت لعملية التســـويق السياســـي .

ويمكـــن النظـــر فـــي تجربـــة رئــــيس وزراء بريطانيــــا 

اســـتخدام  فـــي  كــــاميرون«  »دافيــــد  الســــابق 

ـــق  ـــية؛ حيـــث أطلـ ـــه السياسـ ـــد تعهداتـ ـــع لتأكيـ الموقـ

إســـترليني  جنيـــه  ألـــف   500 بقيمــــة  إعالنيـــة  حملــــة 

دشـــن  كمـــا  الشـــبكة.  علـــى  أصدقـــاء  الجتـــذاب 

علـــى  لهـــم  صفحـــات  العمـــال  حـــزب  سياســـيو 

هيـــن« »بيتـــر  بينهـــم:  مـــن  كان   الفيســـبوك، 

و »هيالري بن« و »هازل بليرز«. 

شـــبكة  أن   »Digital  2021« ذكـــر  آخـــر،  جانـــب  علـــى 

ــة  ــي قرابـ ــام الحالـ ــة العـ ــع بدايـ ــجلت مـ ــوب« سـ »اليوتيـ

2,3 مليـــار مســـتخدم نشـــط لتأتـــي فـــي المرتبـــة الثانيـــة، 

وأن عـــدد مســـتخدميها بلـــغ نحـــو 29,5% مـــن إجمالـــي 

عـــدد ســـكان العالـــم، وفـــي المرتبـــة الثالثـــة جـــاء تطبيـــق 

مســـتخدم  مليـــار   2 قرابـــة  وســـجل  »الواتســـاب« 

نشـــط حـــول العالـــم فـــي بدايـــة العـــام الحالـــي. وشـــكل 

تصـــل  نســـبة  النشـــطون  الواتســـاب  مســـتخدمو 

إلـــى 26% مـــن إجمالـــي عـــدد ســـكان العالـــم، وتطبيـــق 

ـــة الرابعـــة بنحـــو  »فيســـبوك ماســـنجر« جـــاء فـــي المرتب

1,3 مليـــار مســـتخدم نشـــط، يشـــكلون نســـبة 17% مـــن 

إجمالـــي عـــدد ســـكان العالـــم. بينمـــا ســـجلت شـــبكة 

»اإلنســـتجرام«، مـــع بدايـــة العـــام الحالـــي، قرابـــة 1,22 

مليـــار مســـتخدم نشـــط حـــول العالـــم لتحتـــل المرتبـــة 

الخامســـة، والمرتبـــة السادســـة جـــاء فيهـــا تطبيـــق 

»وي تشـــات« والـــذي بلـــغ عـــدد مســـتخدميه النشـــطين 

حـــول العالـــم مـــع بدايـــة العـــام الحالـــي قرابـــة 1,21 مليـــار 

مســـتخدم نشـــط. 

ا كبيـــًرا  بينمـــا تطبيـــق »تيـــك تـــوك« الـــذي شـــهد نمـــوًّ

الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، وخصوًصـــا بيـــن شـــرائح 

الصغـــار والشـــباب، قـــد جـــاء فـــي المرتبـــة الســـابعة 

بتســـجيله قرابـــة 689 مليـــون مســـتخدم نشـــط حـــول 

العالـــم. وتطبيـــق »ســـناب شـــات« ســـجل مـــع بدايـــة 

وذكـــر  نشـــط.  مســـتخدم  مليـــون   498 الحالـــي  العـــام 

التقريـــر أن شـــبكة »تويتـــر« للتدوينـــات المصغـــرة احتلـــت 

مرتبـــة متأخـــرة بتســـجيلها قرابـــة 353 مليـــون مســـتخدم 

المعلومـــات  لتوزيـــع  أداة  تمثـــل  أنهـــا  رغـــم  نشـــط. 

اســـتراتيجيات  وتقويـــة  الجماعـــي  العمـــل  وتنســـيق 

السياســـيين.  للناشـــطين  التواصـــل 

فرًصـــا  الرقمـــي  اإلعـــام  يتيـــح 
الفاعلـــة  المدنيـــة  للمشـــاركة  جديـــدة 
والفعالـــة علـــى نطـــاق واســـع، وهـــو مـــا 
الديمقراطيـــة  »هابرمـــاس«  أســـماه 
التداوليـــة أو التشـــاركية؛ حيـــث اتســـعت 
دائـــرة المشـــاركين فـــي الشـــأن العـــام، 
وأعـــادت صياغـــة العاقـــة بيـــن المواطـــن 

الديمقراطيـــة. والحكومـــة 
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السياســـية •  المدونـــات  اكتســـبت  المدونـــات: 
أصـــوات  إضافـــة  علـــى  لقدرتهـــا  نتيجـــة  أهميتهـــا 

جديـــدة إلـــى المناقشـــات السياســـية، وزيـــادة مســـاحة 

النشـــاط السياســـي، وربـــط القـــراء بمصـــادر جديـــدة 

تســـمح  تواصليـــة  إمكانـــات  وأتاحـــت  للمعلومـــات، 

للتفاعـــل التلقائـــي لمختلـــف المســـتويات التعليميـــة 

ســـلوكيات  علـــى  ـــا  إيجابيًّ يؤثـــر  ممـــا  والثقافيـــة؛ 

بالفعاليـــة  الشـــعور  وتحســـين  الفـــرد،  واتجاهـــات 

السياســـية، وزيـــادة نســـبة المشـــاركة السياســـية؛ 

لتعميـــق الشـــعور بقيـــم االنتمـــاء والمواطنـــة -ذات 

بنـــاء  مســـيرة  لمواصلـــة  الحداثـــي-  الكونـــي  البعـــد 

الجديـــدة.   الجمهوريـــة 

توظيـــف  حداثـــة  العربيـــة  التجـــارب  أظهـــرت  وقـــد 

ـــه  اإلعـــالم الرقمـــي فـــي المجـــال السياســـي، رغـــم أهميت

التـــي انتبـــه لهـــا النخـــب، واألحـــزاب، وقيـــادات الدولـــة 

ــة  ــاءات الرحبـ ــتفادة مـــن هـــذه الفضـ الرســـميين؛ لالسـ

جمهورهـــم،  مـــع  مباشـــرة  تواصلهـــم  تكفـــل  التـــي 

ومعرفـــة ردود فعـــل ســـريعة ومباشـــرة علـــى قراراتهـــم 

ومواقفهـــم وسياســـاتهم، والقيـــام بالوعـــي والتوجيـــه 

السياســـي، وتحقيـــق وظائـــف سياســـية بشـــكل نوعـــي، 

واالرتقـــاء بمفهـــوم المواطـــن الديمقراطـــي، والحكومـــة 

الديمقراطيـــة. 

ختاًما، ال يمكننا إدراج حكم مطلق عن نوع ومدى التأثير 

الـذي يحدثـه اإلعـالم الرقمـي علــى الفــرد والمجتمـع دون 

أن نأخـذ فـي االعتبـار المتغيـرات الوسـيطة التـي تلعـب 

فالمشـكلة  التأثيـر،  نـوع  تحديـد  فـي  األساسـي  الـدور 

هـذه  ظهـور  بدايـة  فـي  الباحثيـن  بعـض  أن  فـي  تكمـن 

مـن  وسـائله  إلــى  ينظــرون  بـدأوا  اإللكترونيـة  الطفـرة 

منظـار واحـد، وهـي أنهـا تـؤدي إلـى العزلـة واإلدمـان دون 

أتاحـــت المدونـــات إمكانـــات تواصليـــة 
للتفاعـــل التلقائـــي لمختلـــف المســـتويات 
ــا  ــا يؤثـــر إيجابيًّـ التعليميـــة والثقافيـــة؛ ممـ
األفـــراد،  واتجاهـــات  ســـلوكيات  علـــى 
وتحســـين الشـــعور بالفعالية السياســـية، 
ــية؛ لتعميـــق  ــاركة السياسـ ــادة المشـ وزيـ

ــة. ــاء والمواطنـ ــم االنتمـ الشـــعور بقيـ
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فيمــا  يختلفــون  األفـراد  أن  االعتبـار  بعيـن  يأخـذوا  أن 

واسـتخداماتهم  دوافعهـم  وفـي  الثقافـة  فـي  بينهـم 

 Cyberspace السـيبري  فالفضـاء  وعموًمـا  أيًضـا. 

ا جديـًدا بـكل مـا يحويـه مـن إيجابيـات  ا اتصــاليًّ ُيعـد َفجـًر

تسـتحق االسـتثمار وسـلبيات تحتـم علينـا التفطـن لهـا 

والوقاية منها، خاصة أن دراســة الشـعور اإلنسـاني من 

أصعـب الدراسـات؛ فهـذا النـوع مـن السـلوك تتشـابك 

أصعبهـا  ومـن  والالشـعورية  الشـعورية  الجوانـب  بـه 

مختلفـة  أمـور  فيـه  تتدخـل  حيـث  االجتماعـي؛  االتصـال 

وهـي  وتوقعاتـه،  وذاكرتـه  واتجاهاتـه  المتلقـي  كتجـارب 

إطـالق  إلـى  الوصـول  قبـل  التحليـل  تتطلـب  معطيـات 

وهنـاك  تأثـره،  عـدم  أو  الفـرد  تأثـر  مـدى  عـن  األحـكام 

سـياقات بيئيـة واجبـة الحضـور واالكتمـال لتتفاعـل مـع 

المنشـود. التغييـر  إلـى  للوصـول  التقنيـة  هـذه 
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أ. د. عبد الرحمن بن عبد اهلل الشقير

ــة الـــســـعـــوديـــة ــيـ ــربـ ــعـ ــم االجــــتــــمــــاع  - الـــمـــمـــلـــكـــة الـ ــلـ أســــتــــاذ عـ

تطبيقـات  عصـر  بأنـه  العصـر  هـذا  أصـف  أن  يمكـن 

التواصـل االجتماعـي؛ وذلـك ألن التطبيقـات التـي ُتتـاح 

علـى متاجـر الهواتـف الذكيـة توسـعت لتشـمل ترفيـه 

الشـعوب، وتحسـين جـودة الحياة، وتحويـل الحكومات 

والقطـاع الخـاص إلـى أنظمـة إلكترونيـة، إال أن تطبيـق 

سـناب شـات يمتـاز عـن غيـره بعمـق التأثيـر الشـعبي، 

اللحظـة  ومشـاركة  بالزمـن،  الوعـي  فلسـفة  وكشـف 

شـات  سـناب  تطبيـق  ُأطلـق  وقـد  الشـعوب،  عنـد 

ولقـى  الذكيـة،  الهواتـف  علـى   )2012( سـنة   Snapchat

رواًجـا كبيـًرا فـي المجتمع السـعودي والخليجي بسـبب 

تعتمـد  التـي  البسـيطة  وفلسـفته  تصميمـه،  جاذبيـة 

علـى الثقافـة الشـفاهية وليسـت المكتوبـة، مـن خـالل 

مقاطع الفيديو القصيرة المصورة والمنقولة، وقدرته 

علـى نقـل الحيـاة اليوميـة بتلقائيـة، ممـا جعلـه مناسـًبا 

لجميع فئات المجتمع وكل األعمار والثقافات الفرعية 

سـناب  تلغـي  جديـدة  تطبيقـات  ظهـرت  وإذا  تقريًبـا، 

واالقتصـادي  االجتماعـي  أثـره  يبقـى  فسـوف  شـات، 

كبيـًرا فـي المجتمـع لمـدة طويلـة، ولذلـك مـن المهـم 

التعـرف علـى جـزء مـن تأثيـره.

بأنـه  أيًضـا  شـات  سـناب  تطبيـق  يوصـف  أن  ويمكـن 

قنـاة تلفزيونيـة فرديـة مصغـرة؛ وذلـك ألنـه يتكـون مـن 

الفيديـو،  وتصويـر  والصـورة،  الصـوت  خدمـات  إتاحـة 

وتكويـن  المباشـر،  البـث  أو  المسـّجل،  البـث  وإمكانيـة 

جمهـور متفاعـل يتابـع نشـاط حسـابات سـناب شـات 

كمـا يتابـع القنـوات الفضائيـة، إال أنـه يمتـاز عـن قنـوات 

التلفزيـون وقنـوات اليوتيـوب بتحقيـق عنصـر التلقائيـة 

والعفويـة فـي التصويـر والبـث الفـوري غالًبـا، ممـا ميـزه 

عـن بقيـة تطبيقـات التواصـل االجتماعـي األخـرى التـي 

توفـر عناصـر البـث المباشـر أيًضـا، لكنهـا خدمـات ثانوية 

فـي سـناب شـات،  الحـال  هـو  كمـا  أساسـية  وليسـت 

ـا وسـريع االسـتجابة مـع المتابعيـن.  ممـا جعلـه تفاعليًّ

يحـذف  أنـه  فيـه  التحـدي  وروح  اإلثـارة  زاد كميـة  وممـا 

 24 خـالل  المتابعيـن  ومـن  الخـوادم،  مـن  المنشـورات 

سـاعة، بعكـس بقيـة التطبيقـات الشـهيرة التـي تتيـح 

أنـه  كمـا  عليهـا،  العمـوم  واطـالع  المنشـورات  بقـاء 

إال  المتابعيـن،  ومعرفـات  األصدقـاء،  أسـماء  يخفـي 

فقـط. الُمتابـع  الحسـاب  لصاحـب 

جـذب سـناب شـات مالييـن مـن األفـراد لفتـح حسـابات 

ـر عـن يومياتهـم، فـي جميـع التخصصـات  شـخصية تعبِّ

أهـم  شـات  سـناب  يعـد  وربمـا  والفنـون،  والهوايـات 

تطبيـق تواصلـي يجـذب الفئـات المهمشـة، ويضعهـم 

فـي الواجهـة االجتماعية، ويجعل منهم منصة إعالنات 

ذات أربـاح كبيـرة، ويحقـق لهـم عنصـر اإلثارة والدهشـة، 

ويمنحهـم حـق التعريـف بحياتهـم اليوميـة العاديـة.

مقيـد  غيـر  وصـوًلا  السـعودي  المجتمـع  »شـهد 

اجتماعيـة   
ٍ

وتغيـرات تقنًيـا،  ا  وانفجـاًر للمعرفـة، 

التحديـث،  وتيـرة  لتسـارع  ا  نظـًر وثقافيـة،  واقتصاديـة 

االجتماعيـة،  الشـبكات  مـن  العديـد  إنشـاء  تـم  وقـد 

وآخرهـا   Instagramو  WhatsAppو  YouTube مثـل: 

بـل 
ِ
ق مـن  اسـتخداًما  األكثـر  يعـد  الـذي   ،»Snapchat«

العربيـة  المملكـة  احتلـت  حيـث  السـعودي؛  المجتمـع 

اسـتخدام  فـي  ـا  عالميًّ الثانيـة  المرتبـة  السـعودية 

 %70 مـن  يقـرب  مـا  أن  المعـروف  سـناب شـات. ومـن 

التحوالت االجتماعية.. سناب شات نموذًجا
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مـن مسـتخدمي سـناب شـات هـم مـن اإلنـاث، وحوالـي 

71% تحـت سـن الــ 25 سـنة. ويسـتخدم الشـباب سـناب 

والصـور  اليوميـة،  االجتماعيـة  أخبارهـم  لعـرض  شـات 

ومقاطـع فيديـو مدتهـا عشـر ثـوان... وتزعـم الدراسـة 

سـناب  تطبيـق  أن  ماونـت«  كينيـن  »جـان  أجراهـا  التـي 

العالقـات  علـى  سـلبية  اجتماعيـة  ا  آثـاًر تـرك  شـات 

الجديـدة  األجيـال  مـن  كثيـر  اإلنسـانية؛ حيـث يسـتخدم 

الشـبكات االجتماعيـة بشـكل خاطـئ يسـاعدهم علـى 

الهـروب وتعويـض مـا فاتهـم فـي حياتهـم الحقيقيـة، 

. وتماسـكها«  األسـرة  اسـتقرار  يهـدد  ممـا 

دوافـع  عـن  دراسـة  السـعودية  فـي  ُأجريـت  وقـد  هـذا، 

بالعالـم  المعرفـة  وجـاءت  شـات،  سـناب  اسـتخدام 

الخارجـي فـي مقدمـة الدوافـع بنسـبة 88%، والتسـوق 

والترفيه عن النفس بنسبة 85%، والتواصل االجتماعي 

بنسـبة 68%، وااللتقـاء بأصدقـاء قدامـى بنسـبة %38، 

واسـتثمار أوقات الفراغ بنسـبة 42%، والشـعور بالحرية 

فـي التعبيـر عـن الـرأي بنسـبة 28%. وتؤكـد هذه النسـب 

التحـوالت  فـي  كبيـر  تأثيـر  لـه  كان  شـات  سـناب  أن 

االجتماعيـة واالقتصاديـة، بوصفـه أحد أهـم التطبيقات 

ا كبيًرا وسـريًعا بحسـب اإلعالنات  التـي تحقـق دخـًلا ماليًّ

لجـذب  المشـاركات  كثافـة  علـى  تعتمـد  التـي  اليوميـة 

أكبـر قـدر مـن المتابعيـن والمشـاهدات.

أوًلا: محتويات مشاهير سناب شات

مع تطبيقات التواصل االجتماعي صار مشاهير سناب 

شـات يقاسـون بطريقـة كمّيـة، مـن خـالل قيـاس عـدد 

فـرق  يوجـد  ذلـك  المشـاهدات، وعـدد تصويرهـا، ومـع 

بيـن الشـهرة والتأثيـر، فالمشـاهير يؤثـرون علـى صغـار 

السـن، الذيـن يعتبرونهـم رموزهـم االجتماعيـة، ويـرون 

ـا.  اجتماعيًّ وتقبلـه  محاكاتـه  يمكـن  نموذًجـا  سـلوكهم 

مـال  رأس  أنهمـا  والتأثيـر  الشـهرة  بيـن  يجمـع  والـذي 

رمـزي فـي المجتمـع، ممـا سـمح بالتحـول إلـى سـلعة 

قابلة للتسـويق، ومن كان مشـهوًرا قبل سـناب شـات 

وسـوف  شـهرته،  علـى  للمحافظـة  فيـه  شـارك  فإنـه 

التـي  النشـر  مشـاهير  مـن  مسـتويات  أربعـة  أناقـش 

ـل  تمثِّ صـارت  وجميعهـا  شـات،  سـناب  فـي  نشـأت 

ـا، وهـي: رأسـمال رمزيًّ

1- انبعاث الهويات المغيبة

والثقافـات  القبليـة  الهويـات  انبعـاث  فـي  ويتمّثـل 

إلـى  إضافـة  األطـراف،  الهامشـية واألسـر ومجتمعـات 

هويـات اإلجـرام واالنحـراف والترويـج للسـلع والخدمـات 

مـن  تبـرز  أن  لهـا  يمكـن  ال  التـي  والفئـات  المحظـورة، 

خـالل اإلعـالم الحكومـي أو التجـاري، وقـد بـرزت للتعريـف 

المجـال  وفتـح  االجتماعيـة  وبمناسـباتها  بنفسـها 

ألصحـاب المواهـب منهـم، كالشـعراء لنشـر مواهبهـم، 

وأسهمت في التعارف بين األقارب وجمع المساعدات 

للمحتاجيـن منهـم، واسـتطاعت أن تعيد حيويـة القبيلة، 

باالنتمـاء. الفخـر  بتعزيـز  ألفرادهـا  المجـال  وتفسـح 

الهويـات  أبـرز  الجـدد ضمـن  األثريـاء  وقـد يدخـل بعـض 

المغيبـة التـي انبعثـت بشـكل جديـد؛ فقـد كان التاجـر في 

السـابق يعـد مـن األعيـان، وإن خفـي جـزء كبيـر مـن أصـل 

تجارته، وقد يكون بعض هؤالء أّثروا بأسـباب مشـكوك 

فـي نزاهتهـا، إال أن احترامهـم لتقاليـد المجتمـع، وعـدم 

نزولهـم إلـى الشـعبوية سـاهم فـي االعتـراف بهـم، أمـا 

فـي حالـة أثريـاء إعالنـات سـناب شـات وتمريـر األجنـدات 

مـع  يتسـق  ال  بعضهـم  ثـراء  فـإن  الثمـن،  مدفوعـة 

شهد المجتمع الســـعودي وصولًا 
تقنًيـــا،  وانفجـــاًرا  للمعرفـــة،  مقيـــد  غيـــر 
 اجتماعية واقتصادية وثقافية، 

ٍ
وتغيرات

نظـــًرا لتســـارع وتيـــرة التحديـــث، وقد تم 
إنشاء العديد من الشبكات االجتماعية، 
وآخرهـــا   Instagramو  WhatsApp مثـــل: 
Snap chat، الـــذي يعـــد األكثر اســـتخداًما 

فـــي المجتمع الســـعودي.
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مسـتواهم االجتماعي واإلدراكي، مما تسـبب في نشـوء 

شـكل جديـد مـن تفاهـة الثـراء، وهـم أشـخاص ظهـروا 

بيئـات فقيـرة أو متوسـطة، وأثـروا إمـا باإلضحـاك،  فـي 

مقياًسـا  تعـد  ال  بمهـارات  أو  الجسـد،  باسـتهالك  أو 

البـذخ  معالـم  إظهـار  علـى  وحرصـوا  الرصيـن،  للنجـاح 

والثـراء فـي كل مناسـبة، ممـا يسـهم فـي تحويـل تقييـم 

األشـخاص مـن المعاييـر األخالقية والعلميـة والعملية، 

الماديـة والشـكلية والشـهرة. المعاييـر  إلـى 

2- رأس المال الضاحك

اإلضحـاك،  فـي  علـى مهاراتـه  يعتمـد  مـن  بـه  ويقصـد 

مـن خـالل ظهـوره المباشـر وصناعـة النكتـة اآلنيـة، أو 

كثيـر  وينظـر  المضحكـة،  المقاطـع  تركيـب  خـالل  مـن 

مـن النـاس لمـن اشـتهر بأنـه مهـرج وتافـه، وفـي رأيـي 

إيجابيـون  أنهـم  أرى  بـل  دقيـق،  غيـر  توصيـف  هـذا  أن 

فـي  وذلـك  إيجابيـة،  طاقـة  ويبثـون  للحيـاة،  محبـون 

لقيـم  واحترامهـم  العـام،  بالسـلوك  التزامهـم  حالـة 

المجتمـع، وعـدم خرقهـم للقوانيـن العامـة، وعدم إيذاء 

إضحـاك  أجـل  مـن  كرامتهـم  مـن  باالنتقـاص  اآلخريـن 

المتابعيـن، كمـا أن كثيـًرا مـن أفـراد المجتمـع تقبلوهـم 

ورأوا فـي تـداول مقاطعهـم مـا يضفـي طابـع النكتـة، 

ولكـن تتركـز مشـكالتهم مـع فكـرة الزمـن والوعـي بـه. 

ا، يخضع  وتتضمـن صناعـة النكتـة فكـرة ونقـًدا اجتماعيًّ

اإلضحـاك  مشـاهير  بعـض  أن  حيـن  فـي  للمراجعـة، 

فـي سـناب شـات ليسـت لديهـم فكـرة وال قضيـة إال 

اإلضحـاك المتكلـف والمسـتمر، ويصعـب عليهـم فتح 

رأس  ألن  الهـادف؛  اإلضحـاك  أو  جـادة،  موضوعـات 

ذاتـه. فـي  المسـتمر  مالهـم هـو اإلضحـاك 

دورة  فـي  مالحظتهـا  يمكـن  التـي  السـلبية  أن  غيـر 

حيـاة المشـاهير فـي سـناب شـات تكمـن فـي »توهـم 

لديهـم  يتكـون  المضحكيـن  بعـض  إن  إذ  النخبويـة«؛ 

وتوجـد  بالمالييـن،  يقاسـون  كثيـرون  متابعـون 

الجماهيـر  هـذه  إلـى  تصـل  أن  إلـى  بحاجـة  مؤسسـات 

ثـمَّ  ومـن  ومنتجاتهـا،  خدماتهـا  أو  لمبادراتهـا  للترويـج 

لدعـم  وخيريـة  حكوميـة  مؤسسـات  بـل 
ِ
ق مـن  ُيْدعـى 

اجتماعـي  ناشـط  أنـه  المشـهور  فيتوهـم  مبادراتهـا، 

اسـتخدام  فـي  فيتوسـع  ا،  مؤسسـيًّ بـه  معتـرف 

مسـؤولية  وصاحـب  ـا  دينيًّ ُمصلًحـا  ليكـون  مالـه  رأس 

اجتماعيـة، باسـتخدام أداة االعتـراف بشـهرته، فـي حيـن 

االجتماعيـة  والخبـرات  العلمـي،  التأهيـل  ينقصـه  أنـه 

وتمريـر  االختـراق  سـهل  يجعلـه  ممـا  المؤسسـية، 

خاللـه. مـن  أجنـدات 

3- رأس المال التنويري

ويقصــد بــه نشــر ثقافــة الوعــي بالحقــوق والواجبــات 

اشــتهرت  وقــد  والتقنيــة،  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

شــات؛  ســناب  فــي  الوعــي  صنــاع  مــن  مجموعــة 

لبــث  مخصصــة  حســابات  مجموعــة  لوحظــت  حيــث 

الوعــي، وتقديــم النصــح فــي المجتمــع فــي مجــاالت: 

التقنــي،  والتطــور  المســتهلك،  وحمايــة  االســتهالك 

والتســوق اإللكترونــي، وفضــح الممارســات الخاطئــة 

والهندســي  التجــاري  الغــش  مــن  والتحذيــر  فيــه، 

والمقــاوالت، إضافــة إلــى مجــاالت الصحــة، والثقافــة، 

التاريــخ. وقصــص  والتعليــم، 

٤- النظرة المحدقة

درسـت »لـورا ملفـي« النظرة المحدقـة Gaze في مقال 

لتأكيـد   ،)1975( الروائيـة«  والسـينما  »الرؤيـة  بعنـوان 

تحديـق  المـرأة محـل  تبـدو  لكـي  المـرأة،  فكـرة تسـليع 

يمكن  التي  السلبيات  أبرز  من 
في  المشاهير  حياة  دورة  في  ماحظتها 
النخبوية«؛  »توهم  هي  شات،  سناب 
متابعون  لديهم  يتكون  البعض  إن  إذ 
كثيرون بالمايين، فيتوسع المشهور في 
اجتماعي،  كناشط  ماله  رأس  استخدام 
العلمي،  التأهيل  ينقصه  أنه  حين  في 

والخبرات االجتماعية المؤسسية.



مركز املعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء

80

إلـى مراجعـة  يحتـاج  الـرأي  أن هـذا  ويبـدو  إليهـا،  النظـر 

فـي عصـر تقنيـات التواصـل االجتماعـي، التـي تجعل من 

الظهـور فـي الحيـاة اليوميـة بالصـوت والصـورة، مثـل 

شـركات  صناعـة  وليسـت  ـا،  فرديًّ ا  خيـاًر شـات،  سـناب 

المـرأة »الفاشينيسـتا«  المـرأة؛ وذلـك ألن  تسـتهدف 

توجهـت بإرادتهـا ألن تكـون مسـلعة من أجل الحصول 

وجمالهـا،  جسـدها  لجماليـات  الذكـوري  التحديـق  علـى 

المعلنيـن؛  تجـذب  مليونيـة  متابعـات  تحقـق  وبالتالـي 

مـن  مبـادرة  يكـون  قـد  المـرأة  تسـليع  فـإن  وبالتالـي 

إلـى رأسـمال رمـزي. المـرأة ذاتهـا لتحويـل جسـدها 

ا  تقريـًر  »Crowd Analyzer« 2018 عـرض موقـع عـام  فـي 

يوضـح اهتمامـات المسـتخدمين السـعوديين لتطبيـق 

سـناب شـات، حيـث تصـدرت اهتمامـات المـرأة )األزيـاء 

االهتمامـات،  قائمـة  التجميـل(  وأدوات  والموضـة 

واسـتحوذت الخدمات االسـتهالكية على االهتمام األكبر 

دراسـة  وتؤكـد   . السـعوديين  المسـتخدمين  بـل 
ِ
ق مـن 

أجريـت علـى عـدد مـن الطالبـات السـعوديات أن سـناب 

تصويرهـن  عنـد  باالعتـزاز  الشـعور  لهـن  يتيـح  شـات 

للشـعور  فيـه  ُيعـرض  مـا  يقتنيـن  وأنهـن  لحفالتهـن، 

بمواكبـة الموضـة، وأن 37% منهـن يتابعـن المشـاهير، 

مـع محاولـة تقليـد المشـهورات، واقتنـاء المـاركات التـي 

يظهـرن بهـا مـن بـاب المحـاكاة والتقليـد، وأن السـلوك 

. تقريًبـا   %80 التفاخـري سـاد بنسـبة  االسـتهالكي 

الوعـي  ظاهـرة  بـروز  فـي  شـات  سـناب  أسـهم  وقـد 

حيـاة  تصويـر  بهـا  ويقصـد  العصريـة،  بالحيـاة  المزيـف 

االسـتهالك الجائر، وأن التردد على المقاهي واألسـواق 

هو النموذج المثالي لإلنسان العصري، وهذه الظاهرة 

ويمثلهـا:  الجنسـين،  بيـن  انتشـرت  ثـم  نسـائية  بـدأت 

يمـر  إذ  والمتسـوقات؛  والمعلنـات  »الفاشينيسـتا« 

مشـاهير سـناب شـات بـدورة حيـاة، تبـدأ باسـتعراض 

علـى  والقـدرة  المباهـاة،  إظهـار  أو  الجسـد،  تصويـر 

امتـالك المـاركات، مـع تبسـيط فكـرة إمكانيـة امتالكهـا 

بـل مـن يعيشـون فـي 
ِ
للنـاس العادييـن، وخاصـة مـن ق

رأس  تكـون  ثـم  ا،  كثيـًر يسـافرون  أو  للدراسـة،  الخـارج 

ـا  ثـم تتحـول تلقائيًّ مـال جـاذب للمتابعيـن والمعلنيـن، 

إلـى رأس مـال اجتماعـي، مـن خالل امتالك مئات اآلالف 

مـن المتابعيـن الذيـن يثقـون فـي المشـهورة الجديـدة، 

رأس  يتحـول  ا  وأخيـًر تفاعـل،  وبينهـم  بينهـا  ونشـأ 

خـالل  مـن  اقتصـادي،  مـال  رأس  إلـى  االجتماعـي  مالـه 

سـلع  لترويـج  كبيـرة  مبالـغ  وأخـذ  ربحيـة،  دعايـات  بـث 

الثقـة فيهـا.  وخدمـات، مـع تأكيـد عنصـر 

ثانًيا: المضامين االجتماعية في سناب 
شات

1- الذاكرة الشفوية

يعـد سـناب شـات أهـم تطبيـق للتواصـل االجتماعي أثَّر 

فـي المجتمعـات الخليجيـة؛ وذلـك الجتذابـه أكثـر فئـات 

والمسـنات  والمسـنين  األطفـال  خاصـة  المجتمـع، 

أن  ويبـدو  التصويـر،  هـواة  إلـى  إضافـة  والهامشـيين، 

يعمـل  أنـه  إلـى  تعـود  شـات  سـناب  شـعبية  سـبب 

بنظـام »الذاكـرة الشـفوية«، وهـو نظـام يتيـح التواصـل 

الطبقـات  يجتـذب  لذلـك  والصـورة،  الصـوت  عبـر 

ثقافـة  مـن  األدنـى  الحـد  تتطلـب  ال  التـي  الشـعبية 

أكثـر منشـوراته تلقائيـة،  القـراءة والكتابـة، خاصـة وأن 

وكثيـر منهـا يصـور حيـاة األسـر فـي منازلهـا، أو الطبـخ 

فـي الصحـراء والحدائـق، أو حيـاة األصدقـاء. وال يتطلب 

وهـذه  هادفـة،  تكـون  أن  شـات  سـناب  مضاميـن  فـي 

هـي السـمة العامـة عـن تطبيـق سـناب شـات، وبالتالي 

بـــروز  فـــي  شـــات  ســـناب  أســـهم 
ظاهـــرة الوعـــي المزيـــف بالحيـــاة العصريـــة، 
حيـــاة االســـتهاك  بهـــا تصويـــر  ويقصـــد 
المقاهـــي  علـــى  التـــردد  وأن  الجائـــر، 
واألســـواق هـــو النمـــوذج المثالـــي لإلنســـان 
العصـــري، وكانـــت بدايـــة هـــذه الظاهـــرة 

الجنســـين. بيـــن  انتشـــرت  ثـــم  نســـائية 
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للتواصـل  تطبيـق  بأنـه:  شـات  سـناب  تعريـف  يمكـن 

االجتماعـي، يعتمـد علـى التصويـر المرئـي لنقـل الحيـاة 

والعفويـة. والواقعيـة  اآلنيـة  اليوميـة 

2- مشاركة اللحظة

لحظاتهـم  لمشـاركة  النـاس  حـب  فكـرة  جـذور  تعـود 

وحياتهـم اليوميـة إلـى عصـور قديمـة، وقـد أشـار كتـاب 

وسـائل  الـذات:  عـن  »التعبيـر   The Qualified Self

اليوميـة«،  الحيـاة  واسـتعراض  االجتماعـي  التواصـل 

ي همفريز«، إلى أن اإلنسان 
ِ
للباحثة Lee Humphreys »ل

خـالل  مـن  القـدم،  منـذ  يومياتـه  اآلخريـن  يشـارك  كان 

كتابـة المذكـرات، أو التقـاط السـيلفي والتصويـر، وقـد 

عـززت وسـائل التواصـل االجتماعي الحديثة من انتشـار 

هذا الشـعور، ولكن تطبيقات التواصل الحديثة جعلت 

اإلنسـان أداة كميـة قابلـة للعـد، ويقـاس تأثيـره بالكـم 

ينشـره،  مـا  واإلحصـاء مـن خـالل عـدد متابعيـه وعـدد 

وعـدد التفاعـل مـع منشـوراته بتصويرهـا، أو التفضيـل، 

وإعـادة النشـر والتعليـق فـي حـاالت تويتـر وفيسـبوك، 

لذلـك عـززت نرجسـية اإلنسـان شـغفه بالتفاعـل مـع 

وتصويـر  النشـر  وإعـادة  للتفضيـل،  وحبـه  منشـوراته، 

اللحظـة فـي سـناب شـات.

يبـدو أن الفكـرة الحداثيـة تكمـن فـي اسـتطاعة تطبيـق 

سـناب شـات أن ينقـل عوالـم مختلفـة وجديـدة، ومـع 

ذلـك يوجـد خصائـص مشـتركة بيـن هـذه العوالـم، مـن 

أبرزهـا: مشـاركة اللحظـة، وهـذه فكـرة محوريـة جعلـت 

وهـم  والمسـتقبلين،  البـث،  صاحـب  وهـو  المرسـل، 

الجمهـور، يعيشـون اللحظـة الراهنـة دون تخطيـط وال 

اسـتعدادات مسـبقة، وقـد منحـه هذا عنصـر )العفوية 

والواقعيـة واآلنيـة(، وهـذا مـا ميـزه عـن اليوتيـوب، كمـا 

اإلعـالم  مـن  الهيمنـة  مـن  كثيـًرا  أن يسـحب  اسـتطاع 

الفضائيـة. الحكومـي والقنـوات 

3- الزمن والوعي به 

الزمـن هـو الوقـت القابـل للتقسـيم إلى أجـزاء طويلة أو 

قصيـرة )سـنة، شـهر، يوم، سـاعة...(، وبالتالـي يكون له 

غايـة وهـدف فـي حيـاة اإلنسـان والشـعوب، وال يمكـن 

أن تتحقق الغاية من الزمن إال بالوعي بأهميته، وحسن 

إلـى  تحـول  وإال  واإلنتـاج،  البنـاء  فـي  منـه  االسـتفادة 

نقيضـه، وهـو العبثيـة التـي ال تؤمـن بوجـود هـدف غائـي 

للزمـن وللحيـاة، وقضـاء األوقـات الطويلـة والقصيـرة 

فـي اللهـو الدائـم، وعدم الشـعور بأهمية وعي اإلنسـان 

بالزمـن؛ وتعكـس حيـاة كثيـر مـن حسـابات األشـخاص 

المشـاهير وغيرهـم التـي يصورونهـا بشـكل دائـم عـدم 

الشـعور بالزمـن وال الوعـي بـه.

التـي  األحـداث  معيـار  مـن  بالزمـن  اإلنسـان  ويشـعر 

تمـر بـه، ويعـد الزمـن مـن أهـم عناصـر البـث فـي سـناب 

شـات، الـذي يعـد ثـورة فـي مفهـوم الزمـن والوعـي بـه؛ 

حيث أصبحت خصوصيات اإلنسـان واألسـرة مشـاعة، 

وصـار الفـرد يرصـد تحوالتـه اليومية باسـتخدام األحداث 

بوصفهـا  الكثيـرة،  المشـاهدات  لجـذب  والجسـد، 

مكانتـه  تحقـق  التـي  الشـعبية  الشـهرة  مقيـاس 

يدفعـه  الـذي  الثمـن  إن  واالقتصاديـة.  االجتماعيـة 

مشـاهير سـناب شـات مكلـف جـًدا، إذ دخـل كثيـر منهـم 

التخطيـط  غيـاب  مـع  والتلقائيـة،  العفويـة  َأْسـر  فـي 

الزمـن  بأهميـة  اإلحسـاس  أفقدهـم  ممـا  واإلنجـاز، 

بالعفويـة  اللحظـة  تمضيـة  فـي  وهـدره  بـه،  والوعـي 

والوعـي الزائـف بالمتعـة، وفـي المقابـل توجـد حسـابات 

متخصصة في تقدير الزمن وحسـن اسـتغالل اللحظة 

المعرفـة. ونشـر  الوعـي  رفـع  خـالل  مـن 
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٤- إنتاج مشاهير شعبية استهالكية

السـابقة  األجيـال  فـي  الشـعبيون  المشـاهير  كان 

منتجيـن فـي مجـاالت الفنـون والرياضـة، ولذلـك كانـت 

تتطلـب  والرياضـة  الفنـون  ألن  محـدودة؛  أعدادهـم 

ا للـذات، وانضباًطـا في المهنة،  مهـارات عاليـة، وتطويـًر

سـناب  تطبيـق  فـي  الجـدد  الشـعبيين  مشـاهير  أمـا 

شـات، فاألمـر ال يتطلـب جهـًدا أكثـر مـن تحويـل مجـال 

شـهرتهم إلى صناعة، وأهم عناصر الشـهرة الشعبية، 

هـي: أن يكـون الوجـه والصـوت مألوًفـا بتكـرار الحضـور، 

ووجـود مـادة للشـهرة، وإذا صار اإلنسـان وجًهـا مألوًفا 

اجتماعيـة  حيـاة  دورة  نشـوء  يعنـي  هـذا  فـإن  ا،  شـعبيًّ

بنـاء عنصـر »الثقـة« بيـن  واقتصاديـة مؤثـرة، تبـدأ مـن 

الـذي  المنتـج  تقبـل  ثـم  المألـوف،  والوجـه  الجمهـور 

كان  سـواء  المنتـج،  بهـذا  »االعتـراف«  ثـم  يقدمـه، 

إضحـاًكا أو يوميـات أو طبًخـا...، وهـذه إحـدى المميـزات 

ولكنـه  الحسـابات،  لجميـع  يتيحهـا سـناب شـات  التـي 

لمؤسسـة  وليـس  الحسـاب،  لصاحـب  الضبـط  أتـاح 

إعالميـة. وقـد أسـهم ذلـك فـي بـروز آالف الشـخصيات 

األطفـال واألشـخاص  يتبعهـا مالييـن  التـي  الشـعبية 

منهـم  جعـل  ممـا  الفارغيـن،  وحتـى  بـل  والمتابعيـن 

خـالل  مـن  إليهـم  للوصـول  المعلـن  يسـعى  سـوًقا 

أصحـاب الحسـابات، وبالتالـي تتحـول هوايات اإلضحاك 

أو الطبـخ إلـى مصـدر رزق جديـد يتطلـب تنميته والتفرغ 

تنشـأ  ثـمَّ  ومـن  الثـروة،  تراكـم  اقتصاديـة  وسـوق  لـه، 

ال  والعامـة  النطـاق.  وواسـعة  جديـدة  شـعبية  نخـب 

تملـك أدوات التقييـم المنهجيـة، وإنمـا تقّيـم الشـخص 

بمالـه ومنصبـه.  حتـى  أو  وتكـرار حضـوره،  بشـهرته، 

5- تحفيز تقارب الصداقات

شـات  سـناب  مسـتخدمي  علـى  أجريـت  دراسـة  فـي 

أنـه »علـى أسـاس يومـي، ارتبـط  ظهـرت نتائـج توضـح 

سـناب  باسـتخدام  إيجابـي  بشـكل  العالئقـي  التقـارب 

اليـوم  فـي  شـات  سـناب  اسـتخدام  أن  ـد 
ِ
وُوج شـات، 

السـابق يحفـز التقـارب العالئقـي فـي اليـوم التالـي بيـن 

شـخصين، عـالوة علـى ذلـك، تشـير نتائـج األبحـاث إلـى 

أن اسـتخدام سـناب شـات يزيـد مـن الوجـود االجتماعي 

والتقـارب فـي العالقـات والصداقـات؛ حيـث إن سـناب 

شـات كشـكل مـن أشـكال االتصـال متعـدد الوسـائط 

مـن  غيـره  عـن  شـخصين،  بيـن  بالتقـارب  تنبـًؤا  أكثـر 

 . االتصـال«  متعـددة  غيـر  الوسـائط 

علـى  الشـباب  إدمـان  أن  عربيـة  دراسـة  أظهـرت  وقـد 

فقـدان  إلـى  أدى  الشـبكات  اسـتخدام  فـي  اإلفـراط 

المهـارات المطلوبـة الالزمـة إلقامـة عالقـة اجتماعيـة 

فـي البيئـة الحقيقيـة، والتراجـع عـن االتصال الشـخصي 

إلـى  أدى  الـذي  األمـر  الشـبكات،  عبـر  التواصـل  لصالـح 

جرائـم الشـباب، واالغتـراب االجتماعـي، وقد ربط علماء 

النفـس إدمـان بعـض السـعوديين الوصـول إلـى مثـل 

هـذه المواقـع مـع اعتمـاد أسـلوب حيـاة جديـد يعتمـد 

وفـي  االجتماعـي،  التواصـل  شـبكات  اسـتخدام  علـى 

مقدمتـه التواصـل االجتماعـي مـع األصدقـاء، ومتابعـة 

الفيديوهـات،  تبـادل  خـالل  مـن  المسـتجدات  آخـر 

بحياتهـم  يتعلـق  فيمـا  الحساسـة  التفاصيـل  وعـرض 

سـاهمت  وقـد  النـاس،  لعامـة  اليوميـة  الشـخصية 

ميـزة التخفـي فـي انتهـاك مـا هـو معتـاد، أو تجـاوز حدود 

التعـدي، واالفتقـار إلـى األدب دون الكشـف عـن هويـة 

األشـخاص، أو الكشـف عـن االسـم الحقيقـي لآلخريـن، 

واالختباء وراء أسـماء أو صور غير حقيقية. وأكد أطباء 

نفسـيون أن بعض الشـباب يسـتمتعون بالكذب على 

باإلضافـة  والصـور،  الفيديوهـات  تبـادل  أثنـاء  اآلخريـن 

إلـى االنتقـام مـن اآلخريـن، لذلـك يبـدو أن أهـم مخاطـر 

كان المشاهير الشعبيون في األجيال 
الفنـون  مجـاالت  فـي  منتجيـن  السـابقة 
والرياضـة، ولذلـك كانـت أعدادهـم محـدودة؛ 
مهـارات  تتطلـب  والرياضـة  الفنـون  ألن 
الشـعبيين  المشـاهير  حـال  بخـاف  عاليـة، 

شـات. سـناب  تطبيـق  فـي  الجـدد 
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سـناب شـات علـى الشـباب هـو البعـد األخالقـي؛ حيـث 

وجـد بعـض المنحرفيـن أن سـناب شـات دافـع لنشـر 

أي  دون  المسـيئة،  الصـور  وتبـادل  األخالقيـة،  الجرائـم 

ـا . ـا أم دينيًّ رادع، سـواء أكان قانونيًّ

مصيــدة  فــي  شــعبية  أوهــام  ثالًثــا: 
هير لمشــا ا

كانـت المـاركات التجاريـة العالمية إحـدى أهم المنتجات 

المنتجـات  ظهـرت  ثـم  االجتماعيـة،  النخـب  تميـز  التـي 

يصعـب  بشـكل  التسـعينيات  فـي  المقلـدة  الصينيـة 

تمييـزه عـن األصلـي، فأضعفـت عنصـر التمايـز ببعـض 

االجتماعيـة  النخـب  كانـت  المقابـل  وفـي  المـاركات؛ 

واالقتصاديـة  السياسـية  بالنخـب  مقارنـة  محـدودة 

نخـب  مـن  وصـاروا  جـدد،  العبـون  دخـل  ثـم  والدينيـة، 

الشـهرة الشـعبية وامتـالك الثـروة، بسـبب تطبيقـات 

التواصـل، ومـن أبرزهـا سـناب شـات، ويتسـم كثيـر مـن 

أجنـدات  لديهـم هـدف واضـح وال  ليـس  بأنهـم  هـؤالء 

فـي التأثيـر علـى المجتمـع، كمـا هـو الحـال فـي تأسـيس 

والمـال  الشـهرة  جـاءت  وإنمـا  الفضائيـة،  القنـوات 

المشـاهدات. جـذب  ازديـاد  بعـد  ـا  تلقائيًّ

مـن أبـرز سـمات العامـة في اإلعـالم ووسـائل التواصل 

للمشـاهير،  إيجابيـة  ذهنيـة  لصـورة  تكوينهـم  سـرعة 

مـن  والقريبـة  البسـيطة  االهتمامـات  فـي  وخاصـة 

كان  وكلمـا  اليوميـات،  موضوعـات  مثـل  إدراكهـم، 

زاد  بـال محتـوى وال يتطلـب متابعـة واعيـة،  المشـهور 

عـدد المتابعـات؛ نظـًرا ألن القاعـدة الشـعبية ال تميـل 

للتعلـم، وال بـذل الجهـد فـي التفكيـر والنقـد، بـل تفضـل 

بالزمـن.  اإلحسـاس  وفقـد  الوقـت  وتمضيـة  الضحـك 

وبمـا أن القاعـدة الشـعبية العريضـة تفتقـد لمهـارات 

النقـد وحـب التعلـم، فـإن كثيـًرا منهـا لـن يمتلـك معايير 

يشـبههم،  لمـن  بالميـل  واالكتفـاء  للتقييـم،  جيـدة 

ـي كثيـر مـن األوهـام، مثـل:  وبالتالـي فإنهـم عرضـة لتبنِّ

القلـب،  طيبـو  أشـخاص  المشـاهير  أن  اعتقادهـم 

وأنهـم أذكيـاء وصادقـون، ولذلـك يثقـون فـي كالمهـم 

فـي  بسـرعة  توقعهـم  األوهـام  وهـذه  ونصائحهـم، 

والدعايـات. اإلعالنـات  مصيـدة 

رابًعــا: اســتخدام خرائــط ســناب شــات 
فــي البحــوث

تتيح خرائط سـناب شـات التجول ألي مكان في العالم 

يوجـد فيـه اسـتخدام التطبيـق والبـث المباشـر، ويكـون 

يعنـي  ممـا  عليـه،  تـدل  حمـراء  عالمـات  الموقـع  علـى 

التفاعـل  إلـى  الباحـث  يوصـل  العالمـة  علـى  النقـر  أن 

يخـدم  الشـكل  بهـذا  وهـو  الموقـع،  فـي  االجتماعـي 

الفضـاءات  واستكشـاف  االسـتطالعية،  الدراسـات 

العامـة فـي المجتمعـات المجهولـة، التـي ال توجـد عنها 

الوضـع  علـى  التعـرف  المهـم  ومـن  سـابقة،  دراسـات 

العـام فيهـا ولـو بالحـد األدنى. سـبق لي محاولة دراسـة 

ظاهـرة تهريـب األشـخاص عبـر الحـدود، وكان تطبيـق 

اسـتخدمتها  التـي  المصـادر  بيـن  مـن  شـات  سـناب 

التـي  الحمـراء  النقـط  فتتبعـت  اسـتطالعي،  كمنهـج 

فـي  الكبـرى  المـدن  فـي  شـات  سـناب  بـث  فيهـا  يزيـد 

علـى  التعـرف  همـا:  لهدفيـن،  وذلـك  اإلفريقـي،  القـرن 

المـزاج الشـعبي العـام فـي الشـارع والمقهـى، وانتقـاء 

بعـض الحسـابات التـي تتيـح اإلضافـة، وأضيـف من كل 

مجتمـع عشـرة أشـخاص تقريًبـا، ولكنـي أجـد التجـاوب 

مـع شـخصين فقـط مـن كل عشـرة فـي الغالـب، وأجـد 

مـن  المهاجريـن  بظـروف  خبـرة  لديـه  واحـًدا  شـخًصا 

مـــن أبـــرز ســـمات العامـــة فـــي اإلعـــام 
تكوينهـــم  ســـرعة  التواصـــل  ووســـائل 
للمشـــاهير،  إيجابيـــة  ذهنيـــة  لصـــورة 
البســـيطة  االهتمامـــات  فـــي  وخاصـــة 
كان  وكلمـــا  إدراكهـــم،  مـــن  والقريبـــة 
المشـــهور بـــا محتـــوى وال يتطلـــب متابعـــة 

المتابعـــات. عـــدد  زاد  واعيـــة، 
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بيـن كل عشـرين شـخص أتحـدث معـه تقريًبـا، وهـؤالء 

أسـهموا فـي إطالعـي علـى أنواع الهجـرات، واتجاهاتها، 

والثقافـات الفرعيـة للمهاجريـن، وأسـهم بعض هؤالء 

فـي تواصلـي مـع باحثيـن ومراكـز دراسـات.

شـات  سـناب  خرائـط  اسـتخدام  أهميـة  التجربـة  تؤكـد 

التواصـل  وتفعيـل  االسـتطالعية،  الدراسـات  فـي 

يـراد  النـاس العادييـن فـي أي مجتمـع  الشـخصي مـع 

دراسـته؛ ومـن المهـم بعـد انتهاء الدراسـة اإلبقاء على 

معهـم  يتواصـل  الذيـن  النـاس  مـع  طيبـة  العالقـات 

العالقـات. إنهـاء  أو  المغـادرة  وحسـن  الباحـث، 

ختاًمــا، يأخــذ مشــاهير ســناب شــات دورة حيــاة تبــدأ 
بالبــث العفــوي، ينشــأ معهــا صــورة ذهنيــة مألوفــة 

يجــذب  ثــم  لــدى فئــة شــعبية مســتهلكة،  وموثوقــة 

يدخــل  ثــم  العــدد،  وكبيــرة  جديــدة  جماهيــر  بعضهــا 

المشــهور مــع شــركات ومؤسســات فــي مفاوضــات 

المتابعيــن  علــى  وأجنــدات  وخدمــات  ســلع  لتمريــر 

بمبالــغ ماليــة، وذلــك ألن أســعار إعالنــات ســناب شــات 

رخيصــة مقارنــة باإلعــالن فــي القنوات، وقياًســا بســرعة 

تأثيرهــم، ولعــدم امتالكهــم قــوة تفاوضيــة، ثــم يتغيــر 

والبحــث  اليومــي،  البــث  بتكثيــف  المشــاهير  ســلوك 

المشــاهدات،  مــن  يزيــد  حتــى  اإلثــارة  مجــاالت  عــن 

وذلــك ألنــه تحــول إلــى مؤسســة إعالميــة. وقــد أســهم 

الــذوق العــام بدعــوى أنهــا  بعــض هــؤالء فــي تغييــر 

ــة  حريــة شــخصية؛ وذلــك ألنهــم يكثفــون القيــم المادي

حســاب  علــى  المفرطــة،  والرفاهيــة  واالســتهالكية، 

قيــم الــذوق العــام وقيــم االدخــار، إضافــة إلــى ســعيهم، 

بوعــي منهــم أو دون وعــي، إلــى تفكيــك قيــم األســرة، 

والضغــط علــى أفرادهــا لتغييــر نمــط حياتهــم البســيط 

إلــى نمــط اســتهالكي، وتصويــر حيــاة أي أســرة ال تســافر 

والمــاركات  والمقاهــي  المطاعــم  مــن  تســتهلك  وال 

بأنهــا أســرة خــارج الســياق العصــري؛ ممــا قــد يتســبب 

فــي مشــكالت اجتماعيــة وانفصــال حقيقــي أو عاطفــي.

وتحويـل  شـات  سـناب  مشـاهير  ظاهـرة  وتؤكـد 

والكسـب  اإلعالنـات  لجـذب  وسـيلة  إلـى  المتابعيـن 

بالمشـاهير  »االعتـراف«  خطـورة  خاللهـا،  مـن  الذاتـي 

مـن  جمهورهـم،  وبيـن  بينهـم  التمايـز  ينتجـون  الذيـن 

مسـتهلكين،  إلـى  بتحويلهـم  عليهـم  الضغـط  خـالل 

ووضـع مسـافة اجتماعيـة واقتصاديـة بينهـم، وبالتالـي 

ألن  وذلـك  منقوصـة«؛  »نخـب  إلـى  المشـاهير  يتحـول 

التقنيـة ووسـائل االتصـال والمهـارات الفرديـة تسـببت 

بالصعـود  وذلـك  االجتماعيـة،  بالقوانيـن  اإلخـالل  فـي 

للثـروات  وامتالكهـا  الهامشـية،  للطبقـات  المفاجـئ 

المتـالك  مخولـة  جعلهـا  ممـا  السـريعة؛  الماليـة 

سـيارات فارهـة، ومنـازل ثمينـة، والسـفر ألنحـاء العالم، 

ولكـن بثقافتهـا الشـعبية؛ ألن بنـاء الثـروة كان أسـرع 

مـن بنـاء الثقافـة، والتعـود علـى ممارسـة حيـاة النخـب، 

كبيـر  فـارق  لوجـود  ـا؛  اجتماعيًّ اغتراًبـا  تعيـش  فصـارت 

وثروتهـا. ثقافتهـا  بيـن 



مركز املعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد الثاني - أغسطس ٢٠٢١

85

د. أسماء فريد الرجال
جامعة  اآلداب  كلية  االجتماعية  والدراسات  البحوث  بمركز  باحثة 
الخرطوم فــرع  القاهرة  جامعة  اآلداب  بكلية  ومحاضرة  القاهرة، 

فـي  االجتماعـي  التواصـل  منصـات  أخـذت   2004 عـام  منـذ 

النمـو علـى نحـو متزايـد، حتـى وصلـت ذروتهـا فـي عـام 2020 

بعـد اجتيـاح جائحـة كورونـا، وأصبحـت منصـات التواصـل 

االجتماعـي جـزًءا رئيًسـا مـن الحيـاة اليوميـة، التـي تحولـت 

مـن  العديـد  علينـا  خـرج  وقـد  رقميـة.  حيـاة  إلـى  بدورهـا 

التقاريـر التـي تخبرنـا بارتفاع نسـب االسـتخدام واالشـتراك 

فـي منصـات التواصـل االجتماعـي، فهنـاك أكثـر مـن %55 

عـدد  وبلـغ  المنصـات،  لتلـك  العـرب  المسـتخدمين  مـن 

مصـر  فـي  االجتماعـي  التواصـل  منصـات  مسـتخدمي 

وفًقـا لتقريـر DataReportal)1( فـي عـام 2021 نحـو 49 مليـون 

فـي  ـا  عالميًّ  16 الــ  المرتبـة  مصـر  احتلـت  كمـا  مسـتخدم، 

فـي  ذلـك  ورد  وقـد  المنصـات،  هـذه  علـى  الوقـت  قضـاء 

تقرير موقع We Are Social)2(، بمتوسط ساعتين ونصف 

موقـع تقريـر  علينـا  أطـلَّ  وقـد  للفـرد.  اليـوم  فـي  تقريًبـا 

Oberlo )3( موضًحـا أن أكثـر فئـة عمريـة تسـتخدم منصـات 

التواصـل االجتماعـي بشـكل يومـي هـي تلـك التـي تتـراوح 

أعمارهـا مـا بيـن 18 - 29 عاًمـا، بنسـبة 84%. ومـن َثـمَّ يمكـن 

ترتيـب منصـات التواصـل االجتماعـي األكثـر اسـتخداًما فـي 

التالـي:  النحـو  علـى  العـام  هـذا  خـالل  المصـري  المجتمـع 

جـاءت منصـة Facebook فـي صدارة هذه المنصات، فيما 

حصـل موقـع YouTube علـى المرتبـة الثانيـة، وحـاز موقـع 

المرتبـة  فـي   Pinterest وتـاله  الثالثـة،  المرتبـة   Twitter

الخامسـة.   المرتبـة  فـي   Instagram ا  وأخيـًر الرابعـة، 

منصـات  دور  تعاظـم  علـى  البيانـات  هـذه  كل  تدلنـا 

تعـد  فلـم  األخيـرة،  اآلونـة  فـي  االجتماعـي  التواصـل 

تقتصـر علـى كونهـا نافـذة للتواصـل بيـن األفـراد، وإنمـا 

التنشـئة  وسـائل  مـن  ـة  مهمَّ وسـيلة  تشـكل  باتـت 

االجتماعيـة علـى جميـع الشـرائح الطبقيـة للمجتمـع. 

وقـد أجمعـت الدراسـات ونظريـات االتصـال واإلعـالم 

الحديثـة علـى تنامـي دور منصـات التواصـل االجتماعـي، 

وذلـك علـى الرغـم مـن اآلراء المختلفـة حولهـا بين مؤيد 

ومعـارض. لـذا ُيمكـن وصفهـا بأنهـا سـالح ذو حدين له 

قـوة تأثيريـة علـى العالقـات االجتماعيـة، فكمـا أن لهـا 

أيًضـا  سـلبية  انعكاسـات  عنهـا  َينتـج  فكـذا  إيجابيـات 

علـى أهـم مؤسسـة اجتماعيـة، فقـد نـال التأثير السـلبي 

وأبنائهـا.  األسـرة  مـن  االجتماعـي  التواصـل  لمنصـات 

ويحـاول هـذا المقـال أن يتعـرف علـى الـدور الـذي تلعبـه 

منصـات التواصـل االجتماعـي فـي التأثيـر علـى التنشـئة 

االجتماعيـة، ونقصد بمنصات التواصل االجتماعي)4( 

ـا  إلكترونيًّ موقًعـا  تكـون  –قـد  إلكترونيـة  منصـة  أنهـا 

بنـاء  للنـاس  تتيـح  اإلنترنـت  أو خدمـة– علـى  أو تطبيًقـا 

آخريـن  أشـخاص  مـع  اجتماعيـة  عالقـات  أو  شـبكات 

الفيديـو  ومقاطـع  )الصـور  مثـل  المحتـوى  ومشـاركة 

والروابـط وغيرهـا( واآلراء معهم، ومن أشـهر منصات 

ـا: فيسـبوك، تويتـر، واتسـاب،  التواصـل االجتماعـي حاليًّ

يوتيـوب، سـناب شـات، المدونـات.

أنهـا  االجتماعيـة)5(  التنشـئة  بمفهـوم  نقصـد  كمـا   

الحكـم  خاللهـا  مـن  األطفـال  يكتسـب  التـي  العمليـة 

أعضـاء  يصبحـوا  حتـى  الـالزم  الذاتـي  والضبـط  الخلقـي 

مجتمعهـم)6(. فـي  مسـؤولين  راشـدين 

ولتحقيـق هـذا الهدف يمكن التعـرف أوًلا على التأثيرات 

االجتماعـي  التواصـل  لمنصـات  والسـلبية  اإليجابيـة 

تأثيـر  علـى  للتعـرف  ذلـك  بعـد  ننتقـل  ثـم  عـام،  بشـكل 

منصات التواصل االجتماعي والتنشئة 
االجتماعية: الواقع والتداعيات
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هـذه المنصـات على المؤسسـات األساسـية للتنشـئة 

مؤسسـات  ثـالث  فـي  تنحصـر  والتـي  االجتماعيـة، 

اإلعـالم(.  – المدرسـة   - )األسـرة 

اإليجابيــة  اآلثــار  علــى  عامــة  نظــرة  أوًلا: 
والســلبية لمنصات التواصل االجتماعي 

)أ( االنعكاسات اإليجابية 

ا  تؤكـد الدراسـات أن هنـاك ثالثـة آثـار إيجابيـة مهمـة جـدًّ

المنصـات،  هـذه  إلـى  المسـتخدمين  ميـل  سـبب  ُتَعـدُّ 

وهي)7(: 

عـن 	  التعبيـر  سـهولة  وسـهولته:  التعبيـر  حريـة 

يسـتطيعون  التـي  الفكريـة  واتجاهاتهـم  آرائهـم 

التعبيـر عنهـا صراحـة فـي المجتمـع، باإلضافـة إلـى 

المعلومـات. علـى  الحصـول  سـهولة 

صداقاتهـم 	  تعزيـز  صداقـات:  وإقامـة  التواصـل 

القديمـة والبحـث عـن صداقـات جديـدة، والتواصـل 

مـع أقاربهـم الذيـن تفصـل بينهم مسـافات مكانية 

كبيـرة أو سـفر.

االنفتـاح الفكـري والتبـادل الثقافـي: مـن خـالل 	 

التعلـم وتوسـيع المعـارف والمهـارات الشـخصية 

والتعبيـر  المجتمـع،  قضايـا  ومناقشـة  والحياتيـة، 

بحريـة)8(. اآلراء  عـن 

)ب( التداعيات السلبية

االجتماعـي تشـكل  التواصـل  لمنصـات  السـلبية  اآلثـار 

تهديـًدا علـى التنشـئة االجتماعيـة، وكشـفت لنـا بعـض 

الدراسـات أن المشـكالت األسـرية، والفـراغ، والبطالـة، 

والتسـوق  صداقـات،  وتكويـن  التعـارف  إلـى  باإلضافـة 

النـشء  دفعـت  التـي  األسـباب  مـن  هـي  اإللكترونـي)9( 

التواصـل  منصـات  اسـتخدام  تفضيـل  إلـى  والشـباب 

الواقعـي. االجتماعـي والبعـد عـن االتصـال 

التواصـل  منصـات  عـن  الناتجـة  السـلبيات  عـن  أمـا 

االجتماعـي فقـد أكـدت الدراسـات أن هنـاك خمسـة آثار 

كالتالـي)10(: وهـي  ا،  جـدًّ مهمـة  سـلبية 

اإلدمـان: االسـتخدام المفـرط لمنصـات التواصـل 	 

االجتماعـي؛ ممـا يـؤدي إلـى اإلدمـان.

فقـدان طريقـة 	  واالغتـراب:  االجتماعيـة  العزلـة 

األسـرة  أفـراد  مـع  الواقعيـة  والمشـاركة  التفاعـل 

بهـم. والمحيطيـن 

إضاعة الوقت فيما ال يفيد: عن طريق مشاهدة 	 

ممـا  ـا؛  يميًّ
ِ
ق أو  ـا  أخالقيًّ أو  ـا  أدبيًّ يصلـح  ال  محتـوى 

الكبيـر،  احتـرام  األخالقـي وعـدم  االنحطـاط  إلـى  أدى 

واألخـالق  العامـة  لـآلداب  منافيـة  أفعـال  وارتـكاب 

التـي  العنيفـة  األلعـاب  تسـببت  كمـا  المجتمعيـة، 

يفضلهـا النـشء فـي اإلقـدام علـى االنتحـار وارتـكاب 

الجرائـم.

ثقافـات 	  ودخـول  الثقافيـة  الهويـة  ضعـف 

زعزعـة  إلـى  يـؤدي  ممـا  المجتمـع؛  علـى  دخيلـة 

ضعـف  إلـى  باإلضافـة  للمجتمـع.  األخالقيـة  القيـم 

اسـتخدام اللغـة العربيـة واسـتبدال اللغـة العاميـة 

والهويـة  التعليـم،  علـى  بالسـلب  يؤثـر  ممـا  بهـا؛ 

الثقافيـة. كمـا فقـد النشء صوابه فـال يعرف قيمه 

وعاداتـه الثقافيـة والدينيـة، وأصبحنـا نجـد الكثيـر من 

صغيـرة  سـن  فـي  أخالقيـة  بتهـم  ُتحاكـم  الفتيـات 

وهـنَّ ال ُيدركـن خطـورة مـا ارتكْبَنـه مـن أفعـال تضـر 

الثقافيـة. وبهويتـه  بالمجتمـع 

التواصـــل  منصـــات  دور  تعاظـــم 
حتـــى  األخيـــرة،  اآلونـــة  فـــي  االجتماعـــي 
أنهـــا لم تعد مجـــرد نافـــذة للتواصل بين 
األفـــراد، بل باتت تُشـــكل وســـيلة مهمة 
االجتماعيـــة،  التنشـــئة  وســـائل  مـــن 
الشـــرائح  جميـــع  ذلـــك  فـــي  وتتســـاوى 

المجتمـــع. فـــي  الطبقيـــة 
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انعـدام الخصوصيـة وانتحـال صفـة أشـخاص 	 

بيانـات  علـى  الحصـول  وسـهولة  وهميـة 

إلـى االنحـراف  يـؤدي  ومعلومـات شـخصية؛ ممـا 

االبتـزاز. وانتشـار  واالحتيـال،  النصـب  حيـل  وانتشـار 

لهـذه  السـلبيات  مـن  الكثيـر  طـرح  مـن  الرغـم  وعلـى 

المنصـات فإننـا ال نعنـي هنـا البعـد عنهـا، ولكننـا نريـد 

فقـط. عليهـا  رقابـة  ووضـع  اسـتخدامها  ترشـيد 

ثانًيا: تأثير منصات التواصل االجتماعي 
على مؤسسات التنشئة االجتماعية

ُيسـهم العديـد مـن المؤسسـات فـي عمليـة التنشـئة 

االجتماعيـة، وهـي المؤسسـات التـي تتفاعـل مـع الفـرد 

ويكتسـب منهـا مهـارات وأفـكاًرا ومعلومـات جديـدة، 

ومن هذه المؤسسـات: األسـرة، والمدرسـة، ووسـائل 

الفاعلـون  فهـم  واألصدقـاء،  والمسـجد،  اإلعـالم، 

االجتماعيون في التنشـئة االجتماعية. »وتجدر اإلشـارة 

إلـى أن ثمـة تفاوًتـا فـي األهميـة النسـبية لـدور كل منها، 

عبـر  بهـا  المنوطـة  المهـام  إتمـام  فـي  نجاحهـا  ومـدى 

فاألسـرة  المتنوعـة.  االرتقائيـة  مراحلهـم  فـي  األفـراد 

علـى سـبيل المثـال، أكثـر هـذه المؤسسـات تأثيـًرا فـي 

المؤسسـة  تأثيـر  أن  بيـد  المبكـرة،  االرتقائيـة  المراحـل 

المتوسـطة  الطفولـة  مرحلـة  إّبـان  يـزداد  التعليميـة 

ا أثنـاء  والمتأخـرة، فـي حيـن يصبـح األصدقـاء أكثـر تأثيـًر

الدينيـة  األخـرى  المؤسسـات  أمـا  المراهقـة.  مرحلـة 

واإلسـالمية والسياسـية، فـإن تأثيرهـا يتـراوح صعـوًدا 

هـذه  عبـر  متعـددة  لعوامـل  نتيجـة  بوصفـه  وهبوًطـا 

التنشـئة  أهميـة  علـى  االتفـاق  ودفعنـا  المراحـل«)11(. 

ثـالث  عـرض  إلـى  وديمومتهـا  ودورهـا  االجتماعيـة 

االجتماعيـة  المؤسسـات  هـذه  أهـم  مـن  مؤسسـات 

التنشـئة مـن خاللهـا، وهـي: تتمتـع  التـي 

)أ ( األسرة:

علـى  يقـع  التـي  األولـى  المؤسسـة  هـي  األسـرة  تعـد 

وتكسـبهم  األطفـال  وتنشـئة  تربيـة  عاتـق  كاهلهـا 

المقـام األول،  الخصائـص االجتماعيـة األساسـية فـي 

االجتماعـي  الضبـط  وسـائل  مـن  لكثيـر  وفًقـا  وذلـك 

ينتمـي  التـي  األولـى  البيئـة  هـي  »فاألسـرة  والقيمـي. 

إليـه الطفـل ويعيـش مـع أفرادهـا، ويقـع تحـت تأثيرهـا 

ويسـتمع إلـى توجيهـات أفرادهـا ونصحهـم. واألسـرة 

ينـال  والتـي  ا،  ونفسـيًّ ـا  اجتماعيًّ المنشـئين  أول  هـي 

فيهـا  وينعـم  التربيـة  مـن  قسـط  أول  الطفـل  فيهـا 

حياتـه.  طـوال  أثرهـا  ويصاحبـه  والطمأنينـة،  بالحـب 

ولألسـرة مسـؤولية كبرى ودور مهم في تقرير النماذج 

السـلوكية التـي يبـدو عليهـا الطفـل فـي كبره. فال شـك 

ومـا  العالـم  هـذا  عـن  وفكرتـه  اإلنسـان  شـخصية  أن 

يتشـربه من تقاليد وعادات ومعايير للسـلوك تتشـكل 

داخل األسـرة«)12(. وهناك العديد من الدراسـات)13( التي 

أكـدت أن منصـات التواصـل االجتماعـي أدت إلـى تفـكك 

األسـرة، وقـد عانـت األسـرة مـن التغيـرات االجتماعيـة 

فقـدت  َثـمَّ  ومـن  المصـري،  المجتمـع  بهـا  يمـر  التـي 

األسـرة جـزًءا مـن دورهـا فـي التنشـئة االجتماعيـة. وقـد 

أدت كثـرة المنصـات وسـهولة الوصـول إليها، باألخص 

بعـد توفـر أجهـزة الهاتف النقال بكثرة وسـهولة تداوله 

خالل اليوم، إلى انشـغال أفراد األسـرة الذين يعيشـون 

التواصـل  ومنصـات  بهواتفهـم  واحـد  سـقف  تحـت 

َثـمَّ  ومـن  بهـا،  بعضهـم  عـن  واالنشـغال  االجتماعـي 

حدثـت العزلـة والفجـوة وانقطـاع الحـوار والمناقشـات 

األسـري  التفـكك  إلـى  ذلـك  وأدى  األسـرة،  أفـراد  بيـن 

رغـم أنهـم يجلسـون تحـت سـقف غرفـة واحـدة فإنـه ال 

يوجـد تواصـل واقعـي بينهـم، فمنهـم مـن يتواصلـون 

دون  التواصـل  وسـائل  عبـر  البعـض  بعضهـم  مـع 

الحديـث الواقعـي. ومـن َثـمَّ أصبحـت منصـات التواصل 

التنشـئة  فـي  دورهـا  األسـرة  تشـارك  االجتماعـي 

المراقبـة  االجتماعيـة، وذلـك يفقـد األسـرة دورهـا فـي 

األبنـاء  سـلوك  علـى  يؤثـر  ممـا  والتوجيـه؛  والضبـط 

وسـلوكهم. وقيمهـم  تفكيرهـم  وعلـى  بالسـلب 

)ب ( المدرسة:

األسـرة  بعـد  الثانيـة  المؤسسـة  هـي  المدرسـة  ُتَعـدُّ 

فـي عمليـة التنشـئة االجتماعيـة، والتـي تـزداد أهميتهـا 

األسـرة،  بدأتـه  مـا  تكمـل  فهـي  الطفـل؛  عمـر  بزيـادة 
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ن لديهـم مخزوًنـا  وتقـوم بإعـداد األجيـال الجديـدة، وتكـوِّ

ا يسـتطيعون مـن  ـا وسـلوكيًّ ـا وأخالقيًّ ـا وقيميًّ معرفيًّ

المحيـط  المجتمـع  مـع  والتفاعـل  االنخـراط  خاللـه 

بهـم. »فهـي عامـل جوهـري فـي تكويـن شـخصية الفرد 

وتقديـر اتجاهاتـه وسـلوكه وعالقاتـه بالمجتمـع األكبـر، 

تقـوم  التـي  الرسـمية  االجتماعيـة  المؤسسـة  وهـي 

بوظيفـة التربيـة ونقـل الثقافـة المتطـورة، وعندمـا يبدأ 

الطفـل تعليمـه فـي المدرسـة يكـون قـد قطع شـوًطا 

كبيـًرا فـي التنشـئة االجتماعيـة فـي األسـرة، فهـو يدخـل 

المدرسـة مـزوًدا بكثيـر مـن المعاييـر االجتماعية والقيم 

االجتماعيـة  الدائـرة  توسـع  والمدرسـة  واالتجاهـات. 

الرفـاق،  مـن  جديـدة  بجماعـات  يلتقـي  حيـث  للطفـل؛ 

االجتماعيـة  المعاييـر  مـن  المزيـد  يكتسـب  وفيهـا 

جديـدة،  اجتماعيـة  ا  أدواًر ويتعلـم  منظـم،  شـكل  فـي 

وفـي  السـلوك،  فـي  واالنضبـاط  التعـاون  يتعلـم  كمـا 

قيـادات  باعتبارهـم  مدرسـيه  مـع  يتعامـل  المدرسـة 

ونمـاذج مثاليـة فيـزداد علًمـا وثقافـة وتنمـو شـخصيته 

كافـة«)14(. النواحـي  مـن 

ومـع اجتيـاح جائحـة كورونا العالـَم زادت أهمية منصات 

التواصـل االجتماعـي فـي دورهـا التعليمـي، وانقسـمت 

اآلراء هنا بين مؤيد ومعارض، فهناك من يؤكد سلبية 

قـدرات  مـن  يقلـل  األمـر  هـذا  »وأن  ُبعـد  عـن  التعليـم 

الطالـب علـى التعلـم، كمـا أن الطـالب الذيـن يشـاركون 

بكثرة في أنشـطة منصات التواصل في أثناء الدراسـة 

لديهـم نقـص فـي التركيـز وتشـتت فـي االنتبـاه، وهنـاك 

االتصـال  مهـارات  مـن  ـا  مهمًّ جانًبـا  يفقـدون  طـالب 

البشـرية الحقيقيـة، كمـا يقضـون أوقاًتـا طويلـة فيمـا 

ـا.  وعقليًّ ا وجسـديًّا  يتأثـرون سـلبيًّ قـد  بـل  ينفعهـم،  ال 

ولكـن علـى الجانـب اآلخـر، نجـد مـن يقـول بـأن منصـات 

التنميـة  فـي  الطـالب  تسـاعد  االجتماعـي  التواصـل 

الذاتيـة، واإلبـداع، وتعزيـز المعرفـة وتبـادل المعلومـات 

وزيـادة مهـارات التقنيـة مـن خـالل االسـتخدام األمثـل 

قـدر  أكبـر  إلـى  يصلـوا  أن  الطلبـة  يسـتطيع  كمـا  لهـا، 

مـن المعرفـة والمعلومـات، والتـي تعـزز قدراتهـم علـى 

األداء التحصيلـي والتفـوق فـي الدراسـة، باإلضافـة إلـى 

الشـبكات  إلـى  االنضمـام  علـى  الطلبـة  تسـاعد  ذلـك 

علـى  والحصـول  زمالئهـم  مـع  والتفاعـل  التعليميـة، 

مـوارد التعليـم اإللكتروني اإلضافـي«)15(. علينا التأكيد أن 

ـة  منصـات التواصـل االجتماعـي وسـيلة تعليميـة مهمَّ

جـًدا، ولكـن الكثيـر لم يحسـن اسـتخدامها ومن َثمَّ باتت 

لنـا أسـوء وسـيلة تعليميـة.

)جـ( اإلعالم: 

الرئيسـة  المصـادر  مـن  اإلعـالم  أن  المعـروف  مـن 

للتنشئة االجتماعية كوسيلة قوية وفّعالة في تشكيل 

السـلوك اإلنسـاني، فقـد أكـدت الدراسـات أن األطفـال 

يميلـون إلـى تقليـد مـا يشـاهدون مـن سـلوك، ومـن َثـمَّ 

ُيَعـدُّ اإلعـالم مـن أكثـر المؤسسـات تأثيـًرا فـي التنشـئة 

االجتماعيـة، وقـد شـكلت منصات التواصـل االجتماعي 

إلـى  إذ تحولـت  الرقمـي؛  نقلـة نوعيـة فـي عالـم اإلعـالم 

االجتماعـي  »اإلعـالم  عليهـا  يطلـق  إعالميـة  منصـات 

الجديـد«، وبالتالـي منصـات التواصل االجتماعي شـريك 

أدوات  االجتماعيـة، تسـتخدم كل  التنشـئة  فـي  رئيـس 

والمقـروءة،  والمرئيـة  السـمعية  المختلفـة  التأثيـر 

ومـن َثـمَّ تولَّـد لدينـا جيـٌل ال يعـرف اإلعـالم التقليـدي وال 

يتفاعـل معـه، بقـدر تفاعلـه مع اإلعـالم اإللكتروني الذي 

التعليمــي  الــدور  أهميــة  زادت 
مــع  االجتماعــي  التواصــل  لمنصــات 
اجتيــاح جائحــة كورونا العالم، وانقســمت 
اآلراء بيــن مؤيــد ومعــارض: فهنــاك مــن 
يؤكــد ســلبية التعليــم عــن بُعــد، وهنــاك 
مــن يــرى أن منصــات التواصــل تســاعد 
وتعــزز  الذاتيــة،  التنميــة  فــي  الطــاب 
تبــادل  خــال  مــن  والمعرفــة  اإلبــداع 

المعلومــات.
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فبعـد  ويسـر،  سـهولة  بـكل  الخبـر  علـى  االطـالع  يتيـح 

عنـاء  دون  إلينـا  يأتـي  أصبـح  الخبـر  عـن  نبحـث  كنـا  أن 

عـن طريـق إحـدى المنصـات، وُيعـدُّ ذلـك مـن مميـزات 

اإلعـالم الجديـد. ولكـن يتخلـق عنه سـلبيات عديدة وهي 

يتيـح تسـريب  الكاذبـة والشـائعات؛ ممـا  األخبـار  إتاحـة 

تـكاد  الشـباب والنـشء  معلومـات مغلوطـة لعقـول 

تصـل بهـم إلـى حـد التطـرف والتحريـض علـى الفوضـى، 

باإلضافـة إلـى تضليـل الـرأي العـام، وتوجيـه الـرأي بمـا 

منصـات  تشـكل  وعليـه،  معينـة.  فئـة  مصالـح  يخـدم 

التواصـل االجتماعـي خطـورة علـى األسـرة ودورهـا فـي 

االجتماعيـة.  التنشـئة 

خاتمة

أسـهمت منصـات التواصـل االجتماعـي فـي تراجـع دور 

اسـتطاعت  فقـد  االجتماعيـة؛  التنشـئة  فـي  األسـرة 

عقـول  علـى  السـيطرة  االجتماعـي  التواصـل  منصـات 

وقـد  اإلدمـان.  حـد  وصلـت  التـي  والشـباب  النـشء 

تسـاعد هـذه المنصـات علـى فقـدان الهويـة الثقافيـة 

وإصابة منظومة القيم األخالقية بسبب ما يتعرضون 

لـه مـن محتـوى ال توجـد عليـه رقابة، وقد ُيسـاء توظيف 

منصـات التواصـل االجتماعـي إلـى حـد التطـرف ونشـر 

يسـتخدم  َمـن  وجدنـا  فقـد  الـدول،  أمـن  تهـدد  أفـكار 

متطرفـة. جماعـات  لخدمـة  المنصـات 

وختاًما، نؤكد أن منصات التواصل االجتماعي باتت أهم 

الفاعلين المؤثرين في عملية التنشئة االجتماعية، كما 

واإلعـالم  والمدرسـة  لألسـرة  رئيًسـا  شـريًكا  أصبحـت 

فـي التنشـئة االجتماعيـة. ولذلك فإن هناك ضرورة إلى 

العمـل علـى االسـتفادة مـن الـدور اإليجابـي الـذي تقـوم 

بـه منصـات التواصـل االجتماعـي فـي عمليـة التنشـئة 

باالبتعـاد  والشـباب  النـشء  وتوجيـه  االجتماعيـة، 

المغلوطـة  األفـكار  تنتشـر  ال  حتـى  السـلبيات  عـن 

َثـمَّ نفقـد منظومـة القيـم والهويـة  والمتطرفـة، ومـن 

الثقافيـة، وعلينـا أن نعمـل علـى إيجـاد طـرق للتنشـئة 

االجتماعيـة ُتسـاير التغيـرات السـريعة التـي نمر بها في 

الهويـة  علـى  الحفـاظ  بيـن  وُتـوزان  المعلومـات،  عصـر 

الثقافيـة لألبنـاء والتكيـف مـع عصـر التقنيـات الحديثـة 

ومسـايرته. االجتماعيـة  ومنصاتـه 
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أسماء مجدي علي حسين 

الـــــقـــــومـــــي الـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط  مـــــعـــــهـــــد   - مــــــســــــاعــــــد  مــــــــــــــدرس 

أضحـــى اإلعـــالم الرقمـــي فـــي وقتنـــا الراهـــن ســـلطة 

تفـــرض نفوذهـــا علـــى المؤسســـات اإلعالميـــة الرســـمية 

المســـيطرة علـــى األنبـــاء والمعلومـــات، لُيشـــكل واحـــًدا 

مـــن العوالـــم االفتراضيـــة التـــي يســـتطيع الفـــرد مـــن 

تفاعليـــة  بيئـــة  فـــي ظـــل  أفـــكاره  عـــن  التعبيـــر  خاللـــه 

ــر مـــن مســـتخدم متفاعـــل معـــه دون  تحتـــوي علـــى أكثـ

َثـــم  ومـــن  التقليـــدي)1(؛  الواقـــع  مـــن  مفروضـــة  قيـــود 

ســـيطر اإلعـــالم الرقمـــي مـــن خـــالل أبـــرز آلياتـــه وهـــي 

مـــن  كبيـــر  حيـــز  علـــى  االجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكات 

اهتمامـــات أفـــراد المجتمـــع المعاصـــر، وبصفـــة خاصـــة 

الفئـــة الشـــبابية؛ إذ اتخـــذت هـــذه الفئـــة منـــه -اإلعـــالم 

واتجاهاتهـــا،  أفكارهـــا،  عـــن  للتعبيـــر  أداة  الرقمـــي- 

ــن  ــك عـ ــة بذلـ ــا متخليـ ــا بينهـ ــل فيمـ ــا، والتواصـ وميولهـ

وجودهـــا، وحضورهـــا فـــي العالـــم الحقيقـــي.)2( علـــى هـــذه 

واســـتحدثت  جديـــًدا  الحـــروب شـــكًلا  أخـــذت  الخلفيـــة 

التطـــور  مـــع  تزامًنـــا  جديـــدة  وأســـاليب  وســـائل 

التكنولوجـــي المســـتمر خاصـــًة فـــي مجـــال االتصـــاالت 

الجيـــل  هـــذا  فـــي  الرئيـــس  فالســـالح  والمعلومـــات، 

الجديـــد مـــن الحـــروب هـــو القـــدرات العقليـــة والقـــدرات 

الذكيـــة كبديـــل عـــن الحـــروب التقليديـــة الُمعتمـــدة علـــى 

قـــوة النيـــران. وُيعـــد هـــذا الســـالح أقـــوى فاعليـــة، وقـــد 

ره الجيـــش األمريكـــي حتـــى وصـــل إلـــى مـــا هـــو عليـــه  طـــوَّ

اآلن »حـــروب الجيـــل الرابـــع«، والتـــي تســـتهدف تحقيـــق 

نتائـــج الحـــروب التقليديـــة بأقـــل قـــدر مـــن الخســـائر، وهـــي 

ُتعـــد مـــن أنـــواع الحـــروب غيـــر النمطيـــة التـــي يتجنـــب 

فيهـــا العـــدو نقـــاط القـــوة للخصـــم ويســـتغل نقـــاط 

ــم  ــه. ويتـ ــي بـــكل مكوناتـ ــع المدنـ ــي المجتمـ الضعـــف فـ

التركيـــز علـــى تدميـــر الروابـــط المعنويـــة بيـــن مكونـــات 

المجتمـــع المدنـــي، وإفقـــاده الثقـــة فـــي المســـتقبل، 

ـــة مـــن الثـــورة المجتمعيـــة علـــى  والعمـــل علـــى خلـــق حال

األنظمـــة الحاكمـــة وعلـــى الثقافـــات والعـــادات والتقاليـــد 

بوســـائله  الرقمـــي  اإلعـــالم  باســـتخدام  المجتمعيـــة 

المتباينـــة، بهـــدف العَبـــث فـــي عقـــول الجمهـــور المتلقـــي 

الثوابـــت  لهـــدم  عليـــه؛  والتأثيـــر  اإلعالميـــة  للرســـالة 

ـــى  ـــى أن يتحـــول إل الوطنيـــة والـــوالء واالنتمـــاء للوطـــن إل

مواطـــن بـــال وطـــن، وال عقيـــدة، وال هويـــة. 

سياسات حروب الجيل الرابع وآلياتها

تمزيـَق  الرابـع  الجيـل  حـروب  سياسـات  تسـتهدف 

البنيـة االجتماعيـة وتدميرهـا، وذلـك باسـتخدام عدد من 

أهمهـا: مـن  السياسـات 

سياسة تقسيم األدوار• 

وحقوقيـة  فكريـة  نخـب  فـي  أدواتهـا  أهـم  تتمثـل 

طبًقـا  محـدد  دور  ألداء  تصنيعهـا  يتـم  مصطنعـة، 

لحسابات مدروسة من خالل وسائل تواصل اجتماعي 

مسـتغلة في ذلك حسـابات إلكترونية مزيَّفة تصطنع 

والمثاليـات  بالشـعارات  ـر 
ِ
وتتاج واالتـزان  العقالنيـة 

الجوهـر  الجزئيـات والهوامـش علـى حسـاب  وتناقـش 

والمتـن. وكل أداة تـؤدي دوًرا مدروًسـا بعنايـة، وتتحرك 

الطـرف  فـي توقيـت دقيـق، والهـدف منهـا هـو خدمـة 

الـرأي  وتشـتيت  شـرعي  بغطـاء  وإمـداده  ض 
ِ
الُمعـار

العـام وتفريـق اإلجمـاع الوطنـي؛ مـن أجـل حصـاد أكبـر 

المكاسـب. مـن  قـدر 

اإلعام الرقمي وحروب الجيل الرابع
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سياسة نشر الفوضى• 

بـكل  الفوضـى  نشـر  إلـى  السياسـة  تلـك  تهـدف 

إلفقـاد  الـدول؛  داخـل  األحـداث  مجريـات  فـي  صورهـا 

المواطـن الثقـة بأجهـزة الدولـة والتشـكيك فـي مصادر 

معلوماتهـا وإجراءاتهـا، وبالتالـي ُتعـد الخطـوة األولـى 

الهزيمـة  تحقـق  إنهـا  حيـث  الدولـة؛  لتفكيـك  والفاعلـة 

للشـعوب.   النفسـية 

ولتحقيـق تلـك السياسـات تعتمـد حـروب الجيـل 

لتنفيـذ  والوسـائل  اآلليـات  مـن  عـدد  علـى  الرابـع 

أبرزهـا: الواقـع مـن  سياسـاتها علـى أرض 

الدعاية الرقمية• 

فـي  المسـتخدمة  والوسـائل  الطـرق  أهـم  مـن  ُتعـد 

الحروب غير النمطية؛ حيث يتم من خاللها نشر وترويج 

علـى  التطبيقـات  باسـتخدام  والمبـادئ  واآلراء  األفـكار 

شـخصية  تحليـل  بهـدف  الدوليـة  المعلومـات  شـبكة 

المترددين، ثم التأثير في سلوكياتهم بهدف توجيههم؛ 

الواقعـي  عالمهـم  بيـن  االندمـاج  مـن  حالـة  لخلـق 

والعالـم االفتراضـي على الشـبكات اإللكترونية، تمهيًدا 

السـتكمال تنفيذ العمليات النفسـية ضد المجتمع أو 

األفراد المسـتهدفة داخل الدولة باسـتخدام أكبر وأهم 

الشـعوب  علـى  وتأثيـًرا  فاعليـة  الرقمـي  اإلعـالم  آليـات 

التواصـل  شـبكات  فـي  والمتجسـدة  والمجتمعـات، 

بشراسـة  الرقمـي  اإلعـالم  يتغـول  حيـث  االجتماعـي 

العقـول.  علـى  للسـيطرة 

السيكوميديا• 

هـي عمليـة التأثيـر علـى األفـراد بتطبيـق مبـادئ وقوانيـن 

اإلعالميـة وتقديمهـا  الرسـالة  إعـداد  فـي  النفـس  علـم 

تلعـب  وبالتالـي  المتلقـي.  طبيعـة  مـع  يتناسـب  بمـا 

ـا فـي تكويـن وصناعـة الصـورة  السـيكوميديا دوًرا مهمًّ

مـن  عـدد  باسـتخدام  المجتمـع  فـي  لألفـراد  الذهنيـة 

والمعلومـات  األحـداث  انتقـاء  أبرزهـا:  ومـن  األسـاليب، 

اإلعـالم النتقـاء  القائميـن علـى وسـائل  توجيـه  بغـرض 

أخبـار ومعلومـات محـددة تجـاه )فـرد/ مجتمـع/ دولـة( 

واسـتخدام  االتجاهـات،  بعـض  عليهـم  تمليـه  لمـا 

وقائـع  تقابلهـا  خاصـة  ومصطلحـات  عبـارات  أسـلوب 

معينـة لكـى تتـرك أثـًرا علـى الجمهـور المتلقـي، وكذلـك 

صـورة  لتكويـن  والمالحقـة  التكـرار  أسـلوب  اسـتخدام 

 ذهنية لألفراد سواء بخلق صور جديدة لم تكن موجودة

أو تقويـة التصـورات الموجـودة وترسـيخها للعمـل على 

تحويـل وتغييـر تلـك التصـورات، كمـا تسـتخدم أسـلوب 

التطبيـع الـذى أصبـح أداة لتوجيـه وتنظيـم األفـكار فـي 

أذهـان األفـراد والجماعـات وتكويـن مواقفهـم الفكريـة 

واالجتماعيـة، وأخيًرا أسـلوب التبسـيط والعرض، وُيعد 

الفيسـبوك مـن أبـرز نمـاذج اسـتخدامات السـيكوميديا 

فـي الحشـد والتعبئـة العامـة للجماهيـر لتحقيق أهداف 

سياسـية معينـة.    

حروب الجيل الرابع والسيطرة الرقمية 

يعيـش العالـم اليـوم مرحلـة جديـدة مـن التطـور التقني 

فيهـا نتائـج، وخالصات ثـورة المعلومات التي تمخضت 

السـيطرة عليهـا،  انفجـارات معرفيـة مكنتنـا مـن  عـن 

المعلومـات،  تكنولوجيـا  بواسـطة  منهـا  واالسـتفادة 

مـا  أرقـى  ومثلـت  الحديثـة،  االتصـال  وسـائل  وثـورة 

وامتزجـت  تطـور حضـاري،  مـن  البشـرية  إليـه  توصلـت 

فالعالـم   . معهـا  واندمجـت  االتصـال،  وسـائل  بـكل 

هـذا  ظـل  فـي  الواحـدة  كالعائلـة  بالفعـل  أصبـح 

االتصـاالت  ثـورة  وباتـت  الهائـل  التكنولوجـي  التطـور 

والمعلومـات السـمة المميـزة للعقديـن األخيريـن مـن 

الحالـي.   للقـرن  خاصيـة  وأهـم  الماضـي  القـرن 

تعـــرف الســـيكوميديا بأنهـــا عمليـــة 
التأثيـــر علـــى األفـــراد مـــن خـــال تطبيـــق 
مبـــادئ وقوانيـــن علـــم النفـــس فـــي إعـــداد 
بمـــا  وتقديمهـــا  اإلعاميـــة  الرســـالة 

يتناســـب مـــع طبيعـــة المتلقـــي. 



مركز املعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد الثاني - أغسطس ٢٠٢١

93

ــــستر 
ِ
وكمـــا جـــاء فـــي كتـــاب »المتناطحـــون« لمؤلفـــه »ل

ثـــرو« فـــإن »الفائـــز فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين 

التكنولوجيـــة  القـــوة  مفاتيـــح  يمتلـــك  مـــن  هـــو 

االتصـــال،  وســـائل  يملـــك  فمـــن  والمعلوماتيـــة«؛ 

التالعـــب  يســـتطيع  االتصاليـــة  بالرســـالة  ويتحكـــم 

ــا،  ــلًبا أو إيجاًبـ ــاس سـ ــاة النـ ــي حيـ ــر فـ ــول، والتأثيـ بالعقـ

أصبـــح  ثـــم  ومـــن  يريـــد.  التـــي  الوجهـــة  وتوجيههـــم 

الذكيـــة  الحـــروب  قـــرن  والعشـــرون  الحـــادي  القـــرن 

كبيـــر  بشـــكل  تعتمـــد  التـــي  الناعمـــة  القـــوة  وحـــرب 

ــي  ــل الرقمـ ــًدا الفاعـ ــي، وتحديـ ــوم التكنولوجـ ــى المقـ علـ

فـــي إدارة التغييـــر وفـــرض اإلرادات علـــى الـــدول التـــي 

الفلـــك  إلـــى هـــذا  بهـــا  أو تســـعى  فـــي فلكهـــا  تـــدور 

ــات  ــات والمعلومـ ــد البيانـ ــتخدم قواعـ ــرب تسـ ــي حـ وهـ

والصناعـــة والبنـــى التحتيـــة واالتصـــاالت، وَمـــن ُيســـيطر 

ــة  ــوم يربـــح الحـــرب دون طلقـ ــات اليـ ــذه الجبهـ علـــى هـ

واحـــدة . فظهـــر مـــا ُيســـمى اليـــوم بالجيـــوش الذكيـــة 

واألســـلحة الذكيـــة؛ فالجنـــدي اإللكترونـــي أصبـــح فاعـــًلا 

لـــه مدلوالتـــه بقـــدر ال يقـــل فـــي األهميـــة عـــن الجنـــدي 

الحقيقـــي الـــذي ال يســـتطيع خـــرق ســـيادة الـــدول إال 

بالتضحيـــات.

علـــى هـــذه الخلفيـــة اســـتطاعت تكنولوجيـــا االتصـــال 

خلـــق فضـــاءات افتراضيـــة لتواصـــل األفـــراد تكـــون لهـــم 

بديلـــة للواقـــع الحقيقـــي يتناقشـــون ويتحـــاورون فيهـــا 

بـــكل حريـــة وديمقراطيـــة دون أن يكونـــوا مضطريـــن 

للخضـــوع لســـطوة وســـائل اإلعـــالم التقليديـــة التـــي 

ا مـــا كانـــت تحتكـــر فضـــاءات التواصـــل العمومـــي  كثيـــًر

وجعلتهـــا فـــي الغالـــب أدوات لممارســـة توجيـــه األفـــكار 

علـــى حـــد تعبيـــر »هابرمـــاس« ؛ فلقـــد أصبحنـــا اليـــوم 

كمســـتخدمين لهـــذه التكنولوجيـــا غيـــر قادريـــن علـــى 

حياتنـــا،  نبرمـــج  أصبحنـــا  بـــل  عنهـــا؛  أنفســـنا  فصـــل 

ــا.         ــن خاللهـ ــا مـ وعالقتنـ

حروب الجيل الرابع والهوية الثقافية

نظـــًرا ألن عالـــم اليـــوم لـــم يعـــد هـــو عالـــم األمـــس، حيـــث 

تغيـــرت األوضـــاع العالميـــة وتحولـــت آليـــات الصـــراع 

وبـــرزت  الرأســـمالي،  المركـــز  دول  بيـــن  والمنافســـة 

آليـــات جديـــدة للهيمنـــة والتربـــع علـــى القمـــة العالميـــة، 

وظهـــرت مفاهيـــم جديـــدة مـــن أهمهـــا: حـــروب األجيـــال، 

المدعمـــة  الناعمـــة  والقـــوى  االصطناعـــي،  والـــذكاء 

بالقـــوى الخشـــنة، وهـــو مـــا يعكـــس آليـــات الهيمنـــة 

»حـــروب  اإلطـــالق  علـــي  أهمهـــا  ومـــن  المعاصـــرة، 

ـــح تشـــكيل إنســـان  ـــر العقـــول فـــي صال ـــة« وتغيي الهوي

كونـــى، يضيـــف أبعـــاًدا جديـــدة لمفهـــوم األمـــن القومـــي 

المحـــدود، مســـتخدًما التطـــور العلمـــي والتكنولوجـــي 

القـــادر علـــى الهيمنـــة علـــى الفكـــر والســـيطرة علـــى 

نحـــو  ـــه  موجَّ عالمـــي  افتراضـــي  حيـــز  وخلـــق  العقـــل 

ثقافـــة موحـــدة تلغـــي الخصوصيـــات وتوحـــد التـــراث 

ـــك أزمـــة  ـــى ذل ـــاء عل ـــي -فلقـــد تشـــكلت بن ـــي الكون التخيل

المجتمعـــات  أو  التوابـــع  فـــي دول  ثقافيـــة وبخاصـــة 

الهامشـــية ودول العالـــم الثالـــث، نطلـــق عليهـــا »محنـــة 

الهويـــة الوطنيـــة« أو باألحـــرى الهويـــة الوطنيـــة فـــي 

مرحلـــة االســـتبعاد؛ فهنـــاك خـــوف يتنامـــى لـــدى النخـــب 

الوطنيـــة فـــي تلـــك الـــدول التـــي تتعـــرض للضغـــوط 

ـــد يبـــث  ـــة والسياســـية مـــن خـــالل إعـــالم جدي االقتصادي

أشـــكاًلا مـــن الثقافـــات والشـــائعات والحـــروب الناعمـــة 

واألكاذيـــب والمغالطـــات المعلوماتيـــة؛ للمســـاهمة 

لمصالـــح  وفًقـــا  وتوجيههـــا  الهويـــة  طمـــس  فـــي 

ورغبـــات أصحـــاب العولمـــة فـــي جانبهـــا الســـلبي. ولقـــد 

ا فـــي إحـــداث تحـــوالت  ا كبيـــًر لعـــب اإلعـــالم الرقمـــي دوًر

ــل  ــة وتميـ ــة المصريـ ــة الثقافيـ ــة الهويـ ــة بكينونـ جوهريـ

اإليجابيـــة؛  مـــن  أكثـــر  الســـلبية  إلـــى  التحـــوالت  تلـــك 

فلقـــد اســـتطاع خلـــق بنـــاء ثقافـــي مشـــوه )الثقافـــة 

التكنولوجيـــة أو الثقافـــة االفتراضيـــة( يـــدور فـــي فلـــك 

الثقافـــة العالميـــة أو العولمـــة الثقافيـــة؛ ممـــا يهـــدد 

ــي.  ــور المتلقـ ــدى الجمهـ ــة لـ ــة المصريـ ــة الثقافيـ الهويـ

ونجـــَم عـــن ذلـــك تشـــويه الهويـــة الثقافيـــة للمجتمعـــات 

الخاضعـــة للهيمنـــة الرأســـمالية، وال ســـيما شـــعوب 

العالـــم الثالـــث وحتـــى دول العالـــم الثانـــي واألول لـــم 

تنـــُج مـــن المحـــاوالت المســـتميتة لفـــرض الهيمنـــة 

األمريكيـــة علـــى العالـــم وشـــعوبه.  
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ـــى  ـــر«، إل ـــورة »25 يناي تعـــرض الشـــباب المصـــري عقـــب ث

موجـــة مـــن عمليـــات غســـيل المـــخ لطمـــس هويتـــه 

مـــن خـــالل حـــروب الجيـــل الرابـــع، وذلـــك بغيـــة إفقـــاده 

المحـــاوالت  تلـــك  أن  إال  الوطنيـــة،  لهويتـــه  االنتمـــاء 

ســـقطت وتجلـــت مالمـــح التصـــدي لهـــا فـــي الموجـــة 

الثوريـــة الثانيـــة فـــي »30 يونيـــو«. فعقـــب ثـــورة »25 ينايـــر«، 

تـــم اســـتخدام تكتيـــكات إعالميـــة متطـــورة ووســـائل 

االجتماعـــي  التواصـــل  وشـــبكات  الحديثـــة  االتصـــال 

)اإلعـــالم الرقمـــي(؛ التـــي تتغلغـــل مـــن خاللهـــا لتحقيـــق 

أهدافهـــا فـــي نشـــر الفوضـــى، وتبـــدأ فـــي تبنـــي مخططـــات 

لضـــرب االقتصـــاد، بهـــدف تفتيـــت الجهـــود التـــي تقودهـــا 

األمـــن  فـــي منظومـــة  التنميـــة، والتأثيـــر  نحـــو قضايـــا 

القومـــي وتشـــتيت جهـــود قـــوات األمـــن، وإبعـــاده عـــن 

ـــة الحـــدود وتأميـــن البـــالد مـــن  دوره األساســـي فـــي حماي

المخاطـــر والعدائيـــات المحتملـــة.  

اســـتراتيجية الدولـــة المصريـــة لمجابهـــة 
حـــروب الجيـــل الرابـــع 

بذلـــت الدولـــة الكثيـــر مـــن الجهـــود التـــي تهـــدف إلـــى 

محاربـــة ومجابهـــة حـــروب الجيـــل الرابـــع علـــى األصعـــدة 

ـــة/ عبـــد  كافـــة؛ حيـــث وصفهـــا الســـيد رئيـــس الجمهوري

الفتـــاح السيســـي خـــالل النـــدوة التثقيفيـــة لالحتفـــال 

يضـــر  الـــذي  الشـــيطاني  بالمخطـــط  الشـــهيد،  بيـــوم 

ا  بمصلحـــة مصـــر والشـــرق األوســـط بأكملـــه، محـــذًر

ــباب،  ــول الشـ ــر عقـ ــتهدف تدميـ ــا تسـ ــا؛ حيـــث إنهـ منهـ

الطائـــرات  حـــرب  عـــن  خطورتهـــا  فـــي  تقـــل  ال  التـــي 

والدبابـــات، فشـــائعات »فيســـبوك« أخطـــر مـــن طلقـــات 

الرصـــاص هدفهـــا كســـر مفاصـــل الدولـــة بالتشـــكيك 

فـــي والء قيادتهـــا، ولبـــث الفتـــن والشـــائعات والتقليـــل 

ــازات. مـــن حجـــم اإلنجـ

علـــى هـــذه الخلفيـــة تضمنـــت االســـتراتيجية المصريـــة 

هـــذا  فـــي  الرئيســـة  والمحـــاور  النقـــاط  مـــن  عـــدًدا 

الصـــدد، كان مـــن أبرزهـــا: االســـتثمار فـــي العنصـــر 

ونظـــم  البرمجيـــات  تطويـــر  مجـــاالت  فـــي  البشـــري 

الحمايـــة، والعمـــل علـــى مشـــروع وطنـــي ألجـــل حمايـــة 

البنيـــة المعلوماتيـــة التحتيـــة مـــن االختـــراق، وتفعيـــل 

اســـتراتيجية األمـــن الســـيبراني فـــي شـــكل اســـتراتيجية 

قوميـــة لمواجهـــة الخطـــر، والعمـــل علـــى رفـــع الوعـــي 

المجتمعـــي لمـــا نواجهـــه مـــن حـــروب ســـيبرانية، ووضـــع 

خطـــة للتعامـــل مـــع السوشـــيال ميديـــا ألجـــل مجابهـــة 

ــه. ــالح نفسـ ــداء بالسـ األعـ

المصريـــة  الدولـــة  شـــنت  األمنيـــة،  الناحيـــة  ومـــن 

بمواجهـــة  خاللهـــا  مـــن  قامـــت  اإلرهـــاب،  علـــى  حرًبـــا 

مـــن  الممولـــة  والعصابـــات  اإلرهابيـــة  التنظيمـــات 

ـــًدا فـــي شـــمال ســـيناء، كمـــا  الخـــارج، والتـــي تنتشـــر تحدي

تولـــي الدولـــة اهتماًمـــا برصـــد والـــرد علـــى أيـــة شـــائعات 

مـــن شـــأنها تكديـــر األمـــن العـــام ونشـــر الرعـــب، وإلحـــاق 

الضـــرر بالمصلحـــة العامـــة.

أمـــا علـــى الصعيـــد التنمـــوي، فقـــد دشـــنت الدولـــة 

خـــالل  التنمويـــة  المشـــروعات  مـــن  عـــدًدا  المصريـــة 

إيماًنـــا منهـــا  ذلـــك  الماضيـــة، وكان  القليلـــة  األعـــوام 

بـــأن التنميـــة ُتعـــد إحـــدى الركائـــز األساســـية لمكافحـــة 

المشـــروعات:  هـــذه  أبـــرز  ومـــن  الهجينـــة،  الحـــروب 

مشـــروع تنميـــة قنـــاة الســـويس، وتنميـــة مينـــاء شـــرق 

بورســـعيد، ومشـــروعات التنميـــة المتكاملـــة فـــي شـــبه 

جزيـــرة ســـيناء وغيرهـــا.

الجهـــود  مـــن  الكثيـــر  مصـــر  بذلـــت 
التـــي تهـــدف إلـــى محاربـــة ومجابهـــة حـــروب 
ــة، كان  ــدة كافـ ــى األصعـ ــع علـ ــل الرابـ الجيـ
العنصـــر  فـــي  االســـتثمار  أبرزهـــا:  مـــن 
البشـــري، والحـــرب علـــى اإلرهـــاب، فضـــًلا 
المشـــروعات  مـــن  عـــدد  تدشـــين  عـــن 
التنمويـــة خـــال األعـــوام القليلـــة الماضيـــة.
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د. ريهام محيي الدين
أستاذ علم النفس المساعد، والقائم بأعمال رئيس قسم بحوث 
التعليم والقوى العاملة بالمركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية

اليوميـة أكثـر  التواصـل االجتماعـي حياتنـا  تغـزو مواقـع 

مـن أي وقـت مضـى، إلـى أن أصبح العالم بأسـره شـبكة 

عنكبوتيـة رقميـة، وممـا الشـك فيـه أن مواقع التواصل 

بيـن  االتصـال  تسـهيل  فـي  كبيـر  دور  لهـا  االجتماعـي 

الكثيـرون  وأصبـح  المسـافات،  َبُعـَدت  مهمـا  األفـراد، 

بـل  والمعلومـات،  لألخبـار  كمصـدر  عليهـا  يعتمـدون 

والكثير من األنشـطة كالتسـويق، والبحث عن وظائف، 

أو عـن سـكن، أو ألغـراض الدراسـة، فضـًلا عـن اعتمـاد 

االجتماعـي  التواصـل  مواقـع  علـى  األفـراد  مـن  الكثيـر 

كوسـيلة بديلة للمقابالت المباشـرة، أو حتى المحادثات 

فـي  كبيـًرا  ا  دوًر تلعـب  أصبحـت  ثـمَّ  ومـن  التليفونيـة، 

األفـراد. بيـن  اإلنسـانية  العالقـات  توطيـد 

مثـل:  االجتماعـي  التواصـل  مواقـع  تعـد  لـم  ْعـل 
ِ
وبالف

)فيسـبوك، تويتـر، إنسـتجرام، واتـس آب( مجرد مواقع 

اليوميـة  الحيـاة  مـن  جـزًءا  باتـت  بـل  اإلنترنـت،  علـى 

تحقـق  وأصبحـت  األفـراد،  مـن  للعديـد  واالجتماعيـة 

لمسـتخدميها. اإلشـباعات  مختلـف 

مفهوم إدمان مواقع التواصل االجتماعي

يشــير مفهــوم »إدمــان مواقــع التواصــل االجتماعي« أو 

االســتخدام المفــرط لمواقــع التواصــل االجتماعــي إلــى 

ــوع مــن االعتمــاد النفســي والســلوكي علــى منصــات  ن

التشــخيصي  »الدليــل  ويشــير  االجتماعــي.  التواصــل 

إلــى   )DSM5( العقليــة«  لالضطرابــات  واإلحصائــي 

االجتماعــي  التواصــل  لمنصــات  المفــرط  االســتخدام 

بشــأن  اختالفــات  هنــاك  ولكــن  اضطــراب،  أنــه  علــى 

كونــه حالــة مرضيــة منفصلــة عــن باقــي االضطرابــات، 

أو حالــة تنتــج عــن اضطرابــات نفســية كامنــة.

إيجابيات مواقع التواصل االجتماعي

الشـباب،  علـى  إيجابيـة  ا  آثـاًر التواصـل  لشـبكات  إن 

التالـي: النحـو  علـى  ُصهـا  نَلخِّ

طـرق . 1 خـالل  مـن  اإلبداعـي  التفكيـر  علـى  التحفيـز 

مـع  للتواصـل  سـبًبا  تكـون  قـد  حيـث  مختلفـة؛ 

ومبدعيـن. مثقفيـن  أشـخاص 

ق مفهوم المشاركة والتواصل مع اآلخرين.. 2 ُتعمِّ

تساعد على قبول القضايا الخالفية.. 3

ـم، وذلـك بتبـادل المعلومـات مـع . 4 تسـاعد علـى التعلُّ

اآلخريـن، فضـًلا عـن اكتسـاب مهـارات جديـدة.

ُتساعد على تنشيط المهارات لدى المستخدم.. 5

تفتـح مواقـع التواصـل االجتماعـي أبواًبـا ُتَمّكـن مـن . 6

إطـالق اإلبداعـات والمشـروعات واألهـداف.

ُتعـد مواقـع التواصـل االجتماعـي أداة لتبـادل اآلراء . 7

واألفـكار، ومعرفـة الثقافـات، وتقريـب المسـافات. 

سلبيات مواقع التواصل االجتماعي

تتمثـل أهـم سـلبيات اسـتخدام مواقـع التواصـل 

االجتماعـي فـي اآلتـي:

مـن . 1 كثيـًرا  يعطـل  ممـا  عليهـا؛  الجلـوس  إدمـان 

األعمـال.

األبعاد النفسية إلدمان مواقع التواصل 
االجتماعي
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المتطرفـة، . 2 األفـكار  مثـل:  الضالـة،  األفـكار  نشـر 

. لعنـف ا و

التعرض للنصب والسرقة.. 3

البعـد عـن التفاعـل االجتماعـي المباشـر مـع األهـل . 4

واألصدقـاء.

ظهـور لغـة جديـدة بين الشـباب، كاسـتخدام حروف . 5

 )7( الحـاء  فباتـت  وأرقـام،  رمـوز  شـكل  علـى  اللغـة 

علـى  سـلًبا  يؤثـر  ممـا  )3(؛  والعيـن   )2( والهمـزة 

للغـة. الصحيـح  االسـتخدام 

وفـي ضـوء ذلـك، يمكـن القـول إنـه بالرغم مـن إيجابيات 

العنكبوتيـة«،  »الشـبكة  االجتماعـي  التواصـل  وسـائل 

ترابـط  فـي  األفـراد، وتسـهم  بيـن  للتواصـل  أداة  فهـي 

اآلراء  وتبـادل  المجتمـع،  أفـراد  بيـن  العالقـات  وتقويـة 

بيـن المسـتخدمين بعضهـم وبعـض، وكذلـك تسـاعد 

فـي التعـرف علـى ثقافـات الشـعوب األخـرى، فـإن لهـا 

سـلبيات عديـدة، أبرزهـا: انتشـار الشـائعات والمبالغـة 

فيهـا، مـن خـالل نشـر معلومـات زائفـة وغيـر مؤكـدة، 

فضـًلا عـن غيـاب الرقابـة علـى تلـك المواقـع.

ًضـــا إلدمـــان  َمـــن األشـــخاص األكثـــر تعرُّ
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي؟

التواصـل  وسـائل  مسـتخدمي  بعـض  يحمـل  قـد 

نفسـية  وظروًفـا  شـخصية،  سـمات  االجتماعـي 

واجتماعيـة تجعلهـم أكثـر عرضـة إلدمانها، مثل: األفراد 

أي صعوبـة  االجتماعـي«،  »الخجـل  يعانـون مـن  الذيـن 

التواصـل المباشـر مـع األفـراد، واألفـراد الذيـن يعانـون 

مـن الهشاشـة النفسـية، نتيجـة الشـعور باإلحباطـات 

النفسـية،  الوحـدة  مـن  يعانـون  ومـن  المتكـررة، 

الذيـن  والمراهقيـن  واألطفـال  باالكتئـاب،  والشـعور 

يجـدون متعـة فـي اسـتخدام أجهـزة الموبايـل والتابلت، 

والمشـاركة فـي ألعـاب تتطلب وجود حسـاب خاص به 

فـي مواقـع التواصـل االجتماعـي، وهـؤالء الذين يعانون 

ال  يدفعهـم  الصدمـة«، ممـا  بعـد  مـا  مـن »اضطـراب 

عـن  بحًثـا  االجتماعـي؛  التواصـل  مواقـع  إلـى  شـعوريًّا 

ملجـأ بعيـد عـن ذكريـات الصدمـات التـي تعرضـوا لهـا 

فـي  الفشـل  أو  عزيـز،  شـخص  فقـدان  أو  )كالطـالق، 

بوظيفـة، االلتحـاق  فـي  الفشـل  أو  عاطفيـة،   تجربـة 

أو خسارة وظيفة، أو الفشل الدراسي... وغيرها(.

أسباب إدمان مواقع التواصل االجتماعي 

هنـاك عوامـل عـّدة تكمـن خلف إدمـان مواقع التواصل 

االجتماعـي، نذكـر بعضهـا على سـبيل المثال ال الحصر: 

الرغبـة فـي مشـاركة المعلومـات الشـخصية: . 1

بعـض  أن  إلـى  الدراسـات  إحـدى  أشـارت  فقـد 

األشـخاص الذيـن تكـون لديهـم رغبـة فـي مشـاركة 

لديهـم  اإلنترنـت  علـى  أنفسـهم  عـن  معلومـات 

قشـرة  تسـمى  الدمـاغ  فـي  بمنطقـة  أكبـر  نشـاط 

عـن  مسـؤولة  وهـي  الوسـطى،  الجبهـي  الفـص 

مواقـع  »إدمـان  مفهـوم  يشـير 
مـن  نـوع  إلـى  االجتماعـي«  التواصـل 
علـى  والسـلوكي  النفسـي  االعتمـاد 
منصـات التواصـل االجتماعي، ويَنتج عنه 
ضـرر فـادح فـي أداء األفـراد فـي مختلـف 
الطويـل. المـدى  علـى  الحيـاة  مجـاالت 
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اإلدراك االجتماعـي والمعطيـات ذات الصلـة، والتـي 

يتـم تفعيلهـا عندمـا يقـرر النـاس تبـادل المعلومات 

الشـخصية، وعليـه فإنهـم وجـدوا طريقة لمشـاركة 

منصـات  باسـتخدام  تتـم  الشـخصية  معلوماتهـم 

وخاصـة  فيسـبوك،  مثـل  االجتماعـي  التواصـل 

قـد  الشـخصية  المعلومـات  تبـادل  سـلوك  أن 

تقديـم  إن  حيـث  لألفـراد؛  تكيفيـة  مزايـا  يوفـر 

النفـس لآلخريـن بشـكل فعـال يتضمـن مشـاركة 

اجتماعيـة  مهـارة  يعـد  الشـخصية،  المعلومـات 

ا فـي النجـاح المهنـي،  غايـة فـي األهميـة، تلعـب دوًر

واالنجذاب الرومانسـي، وتكويـن الصداقات، وغيرها 

المرغوبـة. الحيـاة  جوانـب  مـن 

2 . :Fear of missing out الخوف من فوات الشيء

كاالطـالع علـى األحـداث، أو الخبـرات، أو التفاعـل مـع 

اآلخرين.

توكيـد الـذات )األنـا(: يحتـاج بعض األشـخاص إلى . 3

التواصـل  مواقـع  وتعـد  أنفسـهم،  لعـرض  منصـة 

ـَد أن 80% من 
ِ
االجتماعـي أفضـل خيـار لذلـك، حيث ُوج

بمعلومـات  مليئـة  تكـون  اإلنترنـت  عبـر  المحادثـات 

تفصـح عـن الـذات. 

التحقـق مـن قبـول الفـرد اجتماعيًّـا: وذلـك مـن . ٤

مـن  واالستحسـان  القبـول  علـى  الحصـول  خـالل 

األقـران.

اآلثـــار النفســـية إلدمـــان مواقـــع التواصل 
االجتماعي

توصلـت الدراسـات إلـى عـدة آثار نفسـية تنتج عن 

إدمان وسـائل التواصـل االجتماعي، أبرزها: 

مواقـع . 1 اسـتخدام  فـي  اإلفـراط  بيـن  ارتبـاط  هنـاك 

التواصـل  مهـارات  وضعـف  االجتماعـي،  التواصـل 

األفـراد. بيـن  االجتماعـي 

ازدياد . 2 إلى  االجتماعي  التواصل  مواقع  إدمان  يؤدي 

مشكالت التفكك األسري، والتدهور األكاديمي للطالب.

التواصـل . 3 مواقـع  اسـتخدام  سـاعات  ازديـاد  يـؤدي 

واإلحبـاط. باالكتئـاب  الفـرد  شـعور  إلـى  االجتماعـي 

يـــؤدي إدمـــان مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي واإلنترنـــت . 4

بصفـــة عامـــة إلـــى رفـــع درجـــة شـــعور الفـــرد بالوحـــدة 

النفسية.

اسـتمرار اسـتخدامها يجعلهـا تسـيطر علـى أفـكار . 5

فضـًلا  األخـرى،  األنشـطة  حسـاب  علـى  الشـخص 

واضطرابـات  النـوم،  باضطرابـات  إصابتـه  عـن 

واالكتئـاب. القلـق  شـعور  مـن  يزيـد  ممـا  الطعـام؛ 

التواصـل . 6 مواقـع  اسـتخدام  فـي  الفـرد  اسـتمرار 

اإلصابـة  إلـى  يـؤدي  طويلـة،  لسـاعات  االجتماعـي 

باضطرابـات فـي النـوم، وينعكـس ذلـك أيًضـا علـى 

النهـار. أوقـات  فـي  والخمـول  بالكسـل  شـعوره 

هنـاك ارتبـاط بيـن اسـتخدام الفرد لمواقـع التواصل . 7

مـن  العديـد  واكتسـابه  طويـل  لوقـت  االجتماعـي 

والثقافـة  الديـن  مـع  تتعـارض  التـي  الممارسـات 

األصيلـة. المجتمعيـة  والقيـم 

مســـتخدمي  بعـــض  يحمـــل  قـــد 
ســـمات  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
تجعلهـــم  نفســـية  وظروًفـــا  شـــخصية، 
األفـــراد  مثـــل:  إلدمانهـــا،  عرضـــة  أكثـــر 
الذيـــن يعانون من »الخجل االجتماعي«، 
أو »الهشاشـــة النفســـية«، فضـــًلا عـــن 

والمراهقيـــن. األطفـــال 
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الجهـــود البحثيـــة الســـابقة حـــول ظاهـــرة 
إدمـــان مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي

مواقــع 	  نســب مســتخدمي  فــي  االرتفــاع  لفــت 

مــن  العديــد  انتبــاه  االجتماعــي،  التواصــل 

رصــد  لمحاولــة  ودفعهــا  والــدول  الجهــات 

الديمقراطــي  »المركــز  نشــر  فقــد  الظاهــرة،  تلــك 

اســتخدام  )تأثيــر  حــول  دراســة  بألمانيــا  العربــي« 

مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى الصحــة النفســية 

ــري، 2019(، وقــد هدفــت الدراســة  ــد الشــباب الجزائ عن

مواقــع  اســتخدام  بيــن  العالقــة  علــى  التعــرف  إلــى 

الصحــة  ومظاهــر  ومســتوى  االجتماعــي،  التواصــل 

النفســية المتمثلــة فــي )الشــعور بالكفــاءة والثقــة 

االجتماعــي–  التفاعــل  علــى  المقــدرة  بالنفــس– 

النفــس–  ضبــط  علــى  القــدرة  االنفعالــي–  النضــج 

فــي  واإلمكانــات  الطاقــات  توظيــف  علــى  المقــدرة 

أعمــال مشــبعة– البعــد اإلنســاني والقيمــي– تقبــل 

الشــباب،  عنــد  العضويــة(  القصــور  وأوجــه  الــذات 

درجــة  لقيــاس  أداة  بتصميــم  الباحــث  قــام  وقــد 

اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي، واســتخدام 

إعــداد  مــن  للشــباب،  النفســية  الصحــة  مقيــاس 

»عبــد العزيــز الشــخص وعبــد المطلــب القريطــي، 

»بيــك«،  لــــ  االكتئــاب  مقيــاس  إلــى  باإلضافــة   ،»1992

ــة الدراســة  ــور«، وبلغــت عين ــق لـــ »تيل ومقيــاس القل

120 شــاًبا مــن الجنســين، وتوصلــت الدراســة إلــى أن 

اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي ال يؤثــر علــى 

مفــردات  عنــد  النفســية  الصحــة  مظاهــر  تراجــع 

هــذا  يســاعد  نفســه  الوقــت  وفــي  الدراســة،  عينــة 

القلــق  مــن  يعانــون  الذيــن  األفــراد  االســتخدام 

واالكتئــاب علــى التخلــص مــن مشــكالتهم النفســية. 

وقــد صــدر تقريــر عــن مؤسســة »آي ســي دي إل 	 

»الســامة  بعنــوان   ،)ICDL-Arabia( -العربيــة« 

فيــه  اســتهدفت   ،»201٥ لعــام  اإلنترنــت  علــى 

دراســة ســلوك النــشء العربــي علــى اإلنترنــت 

وقامــت  لهــا،  يتعرضــون  التــي  والمخاطــر 

مســتفيضة  اســتقصائية  بدراســة  المؤسســة 

الــذي  الســنوي  الصيفــي  المخيــم  فــي  للمشــاركين 

تقيمــه دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، مــن خــالل 

طــرح 20 ســؤاًلا متعــدد األجوبــة وضعــه فريــق عمــل 

المؤسســة، وتــوزع هــذه الدراســة علــى 404 مراهقيــن، 

تتــراوح أعمارهــم بيــن 14-18 عاًمــا، بهــدف التعــرف علــى 

تجاربهــم الشــخصية عنــد اســتخدام شــبكة اإلنترنــت، 

وتوصلــت الدراســة إلــى:

الدراسـة  محـل  العينـة  مـن   %26 اسـتخدام   o

منهـم   %37 يسـتخدم  بينمـا  الذكيـة،  الهواتـف 

الكمبيوتـر. أجهـزة 

أقاربهـم  مـع  النـشء  مـن   %85 يتواصـل   o

الفوريـة. المراسـلة  باسـتخدام  وأصدقائهـم 

اعتـرف 60% مـن نـشء مجلـس التعـاون الخليجـي   o

أقرانهـم. بيـن  اإلنترنـت  بوجـود مضايقـات عبـر 

»دوافــع 	  بعنــوان  أردنيــة  دراســة  وهنــاك 

لمواقــع  األردنيــة  الجامعــات  طلبــة  اســتخدام 

)فيــس  وإشــباعاتها  االجتماعــي  التواصــل 

الدراســة علــى  تــم تطبيــق  بــوك، وتويتــر(، 2013«، 

و»جامعــة  األردنيــة«،  »الجامعــة  طلبــة  مــن  عينــة 

البتــرا«، باســتخدام المنهــج الوصفــي، وتــم تصميــم 

محــل  العينــة  اســتخدام  دوافــع  لقيــاس  اســتبيان 

الدراســة، التــي تضمنــت 412 طالًبــا، لمواقــع التواصــل 

اآلتــي: إلــى  الدراســة  وتوصلــت  االجتماعــي، 

بالنسـبة إلـى الدوافـع الخاصـة باسـتخدام مواقع   o

التواصـل  فـي  األول  الدافـع  تمّثـل  التواصـل، 

الترفيـه  دافـع  تـاله   ،)%89( بنسـبة  األقـارب  مـع 

دافـع  جـاء  ثـم   ،)%87( بنسـبة  وذلـك  والتسـلية 

االسـتخدام ألغـراض دراسـية بنسـبة وصلـت إلى 

البحـث عـن أصدقـاء  دافـع  جـاء  )79,8%(، وأخيـًرا 

.)%78,59( بنسـبة  الطفولـة 

مـن  أن)%86,21(  ـَد 
ِ
ُوج لإلشـباعات،  وبالنسـبة   o

االجتماعـي  التواصـل  مواقـع  أن  يـرون  الطـالب 

ـا، ويـرى )81%( منهـم أنهـا  تحقـق إشـباًعا اجتماعيًّ

ا من خالل طرح أفكار جديدة  تحقق إشباًعا معرفيًّ
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أنهـا تشـبعهم   )%80,7( يـرى  بينمـا  الطلبـة،  بيـن 

ـا أيًضـا مـن خالل تزويدهـم بمعلومات عن  معرفيًّ

العالـم، كمـا يعتقـد )80,48%( منهـم أنهـا تشـبع 

رغبـة حـب االسـتطالع لديهم، بينما يـرى )%77,8( 

أنهـا تشـبع حاجتهـم المعرفيـة فـي الموضوعات 

من خارج تخصصهم، كما أعرب بعض منهم أن 

ـل لهـم »إشـباًعا  مواقـع التواصـل االجتماعـي تمثِّ

عنـد  الخجـل  تجـاوز  خـالل  مـن  وذلـك  ا«  نفسـيًّ

ـا« لـدى  المنطويـن منهـم، وتحقـق »إشـباًعا روحيًّ

تحقـق  المواقـع  أن  النتائـج  بينـت  كمـا   ،)%74,7(

ـا« لـدى )65%( مـن أفـراد العينـة. »إشـباًعا عاطفيًّ

العربيـــة 	  بالمملكـــة  دراســـة  كذلـــك  وهنـــاك 

الســـعودية بعنـــوان »أثـــر اســـتخدام شـــبكات 

العاقـــات  علـــى  اإللكترونيـــة  التواصـــل 

االجتماعيـــة: الفيســـبوك وتويتـــر نموذًجـــا،2013«، 

تدفـــع  التـــي  األســـباب  علـــى  التعـــرف  إلـــى  هدفـــت 

وتويتـــر،  الفيســـبوك  موقعـــي  فـــي  االشـــتراك  إلـــى 

االجتماعيـــة  العالقـــات  طبيعـــة  علـــى  والتعـــرف 

ــة  ــار اإليجابيـ ــن اآلثـ ــف عـ ــع، والكشـ ــذه المواقـ ــر هـ عبـ

المواقـــع،  تلـــك  الناتجـــة عـــن اســـتخدام  والســـلبية 

وذلـــك باســـتخدام منهـــج المســـح االجتماعـــي، وأداة 

االســـتبيان لجمـــع البيانـــات، وتـــم تطبيـــق الدراســـة 

ــد  ــك عبـ ــة »الملـ ــات جامعـ ــن طالبـ ــة مـ ــى 150 طالبـ علـ

اآلتـــي: إلـــى  وتوصلـــت  العزيـــز«، 

- اتضح أن سهولة التعبير عن آرائهن واتجاهاتهن 

الفكريـة التـي ال يسـتطعن التعبيـر عنهـا صراحـة 

السـتخدام  الدوافـع  أهـم  مـن  المجتمـع  فـي 

تعزيـز  عـن  فضـًلا  االجتماعـي،  التواصـل  مواقـع 

صداقـات  عـن  والبحـث  القديمـة  صداقاتهـن 

جديـدة، والتواصـل مـع أقاربهن اللذيـن تفصلهم 

المسـافات

- وبالنسـبة لآلثـار اإليجابيـة، جـاء أهمهـا: االنفتـاح 

قلـة  جـاءت  فيمـا  الثقافـي،  والتبـادل  الفكـري 

السـلبية.  اآلثـار  أهـم  أحـد  األسـري  التفاعـل 

وفــي جمهوريــة مصــر العربيــة أجــرت )نيرميــن 	 

ــار  خضــر، 2009( دراســة بهــدف التعــرف علــى اآلث

الشــباب  الســتخدام  واالجتماعيــة  النفســية 

علــى  التواصــل االجتماعــي،  لمواقــع  المصــري 

مســتخدمي موقع )فيســبوك(، ودوافع استخدام 

عــن  والكشــف  الموقــع،  لهــذا  المصــري  الشــباب 

التــي  والصداقــات  االجتماعيــة  العالقــات  طبيعــة 
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يكونهــا الشــباب المصــري، والتعــرف علــى طريقــة 

النفســية  حالتهــم  عــن  الدراســة  عينــة  تعبيــر 

للموقــع،  اســتخدامهم  خــالل  مــن  واالجتماعيــة 

وقــد اســتخدمت الباحثــة االســتبيان لجمــع البيانــات، 

العينــة  وتكونــت  المركــزة،  المناقشــة  ومجموعــات 

مــن مســتخدمي الفيســبوك، فــي »جامعــة القاهــرة«، 

إلــى  الدراســة  وتوصلــت  البريطانيــة«.  »الجامعــة  و 

أن أعلــى نســبة الســتخدام هــذه المواقــع تأتــي فــي 

فتــرة المســاء، وأن أبــرز مصــادر المعرفــة لــدى طلبــة 

جامعــة القاهــرة وطلبــة الجامعــة البريطانيــة بموقــع 

بنســبة  والمعــارف  األصدقــاء  هــم  الفيســبوك 

يأتــي علــى رأس  36%، وأن دافــع التســلية والترفيــه 

لموقــع  الجامعــة  اســتخدام طــالب  قائمــة دوافــع 

الفيســبوك.
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اإلعام واإلعام الرقمي واألزمات الصحية: 
أزمة كورونا نموذًجا

د. عبيـــر عـزي 

أســـتـــاذ اإلعـــــام بــاألكــاديــمــيــة الــبــحــريــة لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا

ا بـارًزا في التأثيـر على األفراد،  تلعـب وسـائل اإلعـالم دوًر

وصانعـي القـرار، مـن خـالل دورهـا في تشـكيل اتجاهات 

السياسـية،  القـرارات  صنـع  وعمليـة  العـام،  الـرأي 

وتـزداد أهميـة االعتمـاد علـى وسـائل اإلعالم فـي أوقات 

ا أساسـيا للحصـول علـى  األزمـات؛ حيـث تصبـح مصـدًر

المجتمـع  أن  األزمـة، ال سـيما  وقـت  فـي  المعلومـات 

يصبـح أكثـر تفاعـال مـع وسـائل اإلعـالم للحصـول علـى 

نوعهـا،  كان  أيـا  وظروفهـا  األزمـة  عـن  أكثـر  تفاصيـل 

االرتبـاك،  مـن  األزمـات  فيـه  تتسـبب  مـا  مـع  خاصـة 

العلميـة  الدراسـات  وتظهـر  والذعـر،  االتـزان،  وفقـدان 

خـالل  مـن  األزمـات  إدارة  فـي  اإلعـالم  وسـائل  تأثيـرات 

مـا  علـى  الضـوء  وتسـليط  بهـا،  التعريـف  محاولـة 

يصاحبهـا مـن تحـوالت وتطورات، وحشـد وتعبئة الرأي 

العـام لمواجهتهـا، وأسـاليب الوقايـة والعـالج فـي حـال 

األزمـة. وقـوع 

أزمـة  خـالل  ا  بـارًز ا  دوًر قنواتـه  بـكل  اإلعـالم  لعـب  وقـد 

اإلعـالم  وسـائل  مـن  العديـد  حققـت  حيـث  كورونـا؛ 

المتابعيـن خـالل  كبيـًرا مـن  إقبـاال  والحديثـة  التقليديـة 

تلـك األزمـة التـي ألقـت بظاللهـا علـى العالـم، وجعلتـه 

قبـل،  مـن  مثيـال  لهـا  يشـهد  لـم  التفـاف  حالـة  فـي 

واحـد  بموضـوع  أجمـع  العالـم  اهتمـام  هـو  والسـبب 

اعتـادت وسـائل  مـا  خـالف  علـى  كلهـا،  البشـرية  يهـدد 

بأزمـات  صلـة  ذات  موضوعـات  مـن  تناولـه  اإلعـالم 

وقضايـا مختلفـة لـم تجمـع البشـرية جمعـاء، كمـا هـو 

كورونـا. جائحـة  أزمـة  فـي  الحـال 

بـل الجمهـور علـى 
ِ
وفـي ضـوء هـذا اإلقبـال الكبيـر مـن ق

واهتمـام  المعلومـات،  علـى  للحصـول  اإلعـالم  وسـائل 

األزمـة،  لهـذه  اإلخباريـة  بالتغطيـة  اإلعـالم  وسـائل 

وسـائر  لمكافحتهـا،  وإرشـاد  توعيـة  حمـالت  وإطـالق 

أشـكال المحتـوى اإلعالمـي الذي اتجـه للتوعية لمواجهة 

هذا الخطر، نجد وسائل اإلعالم الجديدة، وفي مقدمتها 

إلـى  تدخـل  االجتماعـي،  التواصـل  ووسـائل  اإلنترنـت 

ا أثنـاء هـذه األزمـة، ونتيجـة  السـاحة لتلعـب دوًرا خطيـًر

لغيـاب فكـرة التوثيـق على شـبكات التواصـل االجتماعي، 

أصبحـت تلـك المواقـع بيئـة خصبـة لتـداول الشـائعات، 

ومشاركة التعليقات دون التأكد من صحة ما يتم نشره 

وتداولـه، ويتحمـل جمهـور وسـائل التواصـل االجتماعـي 

جانًبـا كبيـًرا من المسـؤولية فيمـا يجري الحديث عنه من 

جوانـب سـلبية، سـواء بنشـر األخبـار المفبركـة، أو نشـر 

دون قصـد  أو  بقصـد  السـعي  إلـى  الشـائعات، وصـوال 

الذيـن وجـدوا  األفـراد،  نفـوس  الخـوف والذعـر فـي  لبـث 

أنفسـهم فـي حالـة مـن القلـق، دفعتهـم للتشـبث بأيـة 

معلومـة ربمـا تكـون فـي أساسـها غيـر صحيحـة.

ويتحمـل اإلعـالم التقليـدي مسـؤولية كبيـرة لمواجهـة 

مبـرر  غيـر  وبشـكل  أنـه  إال  ميديـا،  السوشـيال  فوضـى 

انزلـق فـي اسـتقاء بعـض المعلومـات إلـى مـا يتداولـه 

وأصبـح  االجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  علـى  النـاس 

»الترنـد« يحـرك أجنـدة وسـائل اإلعـالم التقليديـة، وهـو 

أمـر خطيـر، وال يمكـن بـأي حـال التقليـل مـن دور وسـائل 

اإلعـالم التقليديـة فـي إدارة معركـة الوعـي، والجهد الذي 

يبذل في هذا المجال، إال أننا نؤكد على أهمية أن يمتلك 

اإلعـالم الرسـمي زمـام األمـور، ألنه اإلعـالم الرصين الذي 

يعتمـد علـى مصـادر موثـوق بهـا للمعلومـات.
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الرسـمي  وغيـر  الرسـمي  إعالمنـا  اليـوم  لعـب  وقـد 

دور  لـه  وكان  كورونـا،  أزمـة  مواجهـة  فـي  ا  بـارًز ا  دوًر

رئيـس ومحـوري فـي إدارة األزمـة إعالميـا بـكل مهنيـة 

مـن  ويقدمـه  قدمـه  مـا  خـالل  مـن  وذلـك  واحترافيـة، 

معلومـات وأخبـار وبيانـات صحفيـة للمواطـن، تمتعـت 

بالمصداقيـة والشـفافية والوضـوح والدقـة، أخـًذا فـي 

االعتبـار أن هـدف وسـائل اإلعـالم فـي أوقـات األزمـات 

مواجهـة  فـي  والتكتـل  الوحـدة  مـن  حالـة  خلـق  هـو 

المخاطـر، وقـد اسـتطاع إعالمنا أن يدحض الشـائعات 

التـي تحـاول أن تجـد لهـا مكاًنـا عبـر اإلعـالم االفتراضـي، 

كمـا اسـتطاع إعالمنـا خـالل هـذه األزمـة أن يكـون أكثـر 

وعًيـا فـي تحجيـم محـاوالت األعـداء المدفوعـة بأجندات 

خارجيـة للتقليـل مـن شـأن الجهـود الوطنيـة المبذولـة 

كورونـا. أزمـة  فـي مواجهـة 

ويعتبـر اإلعـالم الصحـي مـن أهـم األشـكال التي فرضت 

نفسـها، وال سـيما مـع زيـادة حجـم األوبئـة التـي أفرزهـا 

وحـروب  الفيروسـات،  وتخليـق  التكنولوجـي،  التطـور 

األخيـرة،  اآلونـة  فـي  خاصـة  وبصفـة  الجديـدة،  العالـم 

حيث أصبح له مكانة مهمة في إدارة األزمات الصحية، 

والتعامـل معهـا، والسـيطرة عليهـا، وذلـك مـن خـالل 

ا فـي  ا بـارًز العديـد مـن اآلليـات التوعويـة، التـي لعبـت دوًر

رفـع حالـة الوعـي، وااللتزام باإلجـراءات االحترازية، وبقدر 

مـا أسـهمت وسـائل اإلعـالم الرقمـي فـي تحقيـق فكرة 

التواصل المباشـر بين البشـر، وال سـيما وقت األزمات، 

بقـدر مـا بـدا مـن وجهـة نظـر الكثيـر مـن المتخصصيـن 

أنهـا فشـلت فـي اختبـار المصداقيـة والموثوقيـة.

الصيـن،  فـي  الفيـروس  بانتشـار  األزمـة  بـدأت  ومنـذ 

مـن  العديـد  فـي  واضًحـا  بـدا  أخـرى،  لـدول  وانتقالـه 

منصـات التواصـل االجتماعـي أن هنـاك مـا يشـبه حالـة 

مـن الذعـر والهلـع الجماعـي، التـي يـروج لهـا قطـاع كبير 

مـن رواد تلـك المنصـات؛ حيـث قـام موقـع تويتـر، علـى 

الموجـودة  المحتويـات  بعـض  بحظـر  المثـال،  سـبيل 

حـول  المضلـل«  »المحتـوى  بسـبب  المنصـة؛  علـى 

مضللـة  لشـائعات  يـروج  محتـوى  أي  وحـذف  الوبـاء، 

بشـأن فيـروس كورونـا، وهـو أمـر ضـروري ينبغـي علـى 

المنصـات األخـرى أن تنتهـج نهًجـا مشـابًها لـه لحمايـة 

األخطـار. مـن  المتلقـي 

ويبـدو أن التحـدي األكبـر الـذي تواجهـه وسـائل التواصـل 

االجتماعـي هـو مسـألة الثقـة والمصداقيـة، ورغـم أنهـا 

وسـيلة  بأنهـا  الماضيـة  السـنوات  مـدار  علـى  عرفـت 

سـريعة لتـداول ونقـل األخبار، فـإن الجمهور يلجأ تلقائيا 

فـي أوقـات األزمـات لوسـائل اإلعـالم التقليديـة، خاصـة 

الرصينـة منهـا، وهـو مـا يعكـس أزمـة فقـدان الثقـة فـي 

فـي  المسـتحدثة، خاصـة  االجتماعـي  التواصـل  وسـائل 

أوقات األزمات. وفي هذا السياق، يشير »روجر موسي« 

فـي مقـال بمجلـة »نيـو ستيتسـمان« إلـى بـروز دور هيئة 

األزمـة، وكيـف  بـي سـي( خـالل  )بـي  البريطانيـة  اإلذاعـة 

ألنهـم  بهـا،  موثـوق  عامـة  كخدمـة  إليهـا  النـاس  هـرع 

يطمئنـون ألخبارهـا، ويقـول الكاتـب: إن األزمـة أظهـرت 

حمايتهـا،  وتجـب  ضـرورة  تعـد  سـي(  بـي  )بـي  أن  كيـف 

ويضيـف الكاتـب »أنـه فـي الوقـت الـذي نخشـى فيه على 

العالـم، فإنـه يبـدو أن هنـاك تعطًشـا خـالل هـذه األزمـة 

ـن كل هـؤالء الذيـن 
ِ
للحقائـق الموثـوق بهـا، والتـي ُتطمئ

الدقيقـة  أصابتهـم الهيسـتيرا بفعـل المعلومـات غيـر 

التـي تعـج بهـا وسـائل التواصـل االجتماعـي«.

كما أن وسائل التواصل االجتماعي توفر للمستخدمين 

الفرديـة  يعّبـرون مـن خاللهـا عـن اسـتجاباتهم  منافـذ 

اسـتجابات  تقييـم  ويمكـن  كورونـا،  جائحـة  لتفشـي 

لعبت وســـائل التواصل االجتماعي 
أثنـــاء جائحـــة كورونـــا،  دوًرا خطيـــًرا فـــي 
ونتيجـــة لغياب فكـــرة التوثيـــق، أصبحت 
لتـــداول  خصبـــة  بيئـــة  المواقـــع  تلـــك 
الشـــائعات، ومشـــاركة التعليقات، دون 
التأكـــد مـــن صحة ما يتم نشـــره وتداوله.
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بخلـق  إيجابـي،  أحدهمـا  اتجاهيـن؛  فـي  المسـتخدمين 

األزمـة  مـع  التعايـش  األفـراد  بـه  يحـاول  فضـاء 

األزمـة  يحـاول توظيـف  آخـر سـلبي،  واتجـاه  وتخطيهـا، 

توجهـات  لنشـر  وأحياًنـا  والخرافـات،  الشـائعات  لنشـر 

مختلفـة. أيديولوجيـة  حتـى  أو  إجراميـة،  أو  عنصريـة، 

لتوجهـات  دراسـة  األمريكيـة  »تايـم«  مجلـة  ونشـرت 

األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات  فـي  ميديـا  السوشـيال 

علـى منصتـي »فيسـبوك« و«تويتـر« بوجـه خـاص إّبـان 

جائحـة كورونـا، مشـيرة إلـى اعتبارهمـا وسـيًطا حاسـًما 

فـي تـداول المعلومـات التـي يحتاجهـا النـاس فـي ظـل 

العزلـة التـي فرضتهـا الجائحـة، والعمـل والدراسـة مـن 

باتـت هـذه المنصـات  أنـه فـي الوقـت ذاتـه  المنـزل، إال 

وسـيًطا لترويـج معلومـات مضللـة تبحـث عـن اإلثـارة، 

وشـائعات مفبركـة، وبالتالـي باتـت سـبًبا فـي زيـادة قلق 

النـاس، ونشـر حـاالت الهلـع بينهـم.

ويعتبـر »جيـف هانكـوك«، مديـر مختبـر سوشـيال ميديـا 

بجامعـة سـتراتفورد بالواليـات المتحدة األمريكية، أّن هذا 

النشـاط والتعليقات التي تدور على المنصات اإللكترونية 

تعـرض كيفيـة تعامـل المجتمعـات البشـرية عبـر العالـم 

مـع جائحـة كورونـا، التي ال سـابقة لها في العصر الحديث، 

عـام  اإلسـبانية  اإلنفلونـزا  جائحـة  العالـم  اجتاحـت  وحيـن 

1918، لـم يكـن ممكًنـا فهـم تعامـل المجتمعـات البشـرية، 

واستجابتها للجائحة؛ بسبب عدم وجود وسائل التواصل 

»التفاعـل علـى  إن  الخصـوص:  بهـذا  االجتماعـي، ويقـول 

هـذه المنصـات يتيـح للمجتمعـات أن تتلمـس طريقهـا 

مـن خـالل التهديـد غيـر المسـبوق الـذي يتعـرض لـه النـوع 

مـع  يتعاملـون  األفـراد  مالييـن  أن  موضًحـا  البشـري«، 

مباشـرة  والمعالجيـن  والباحثيـن  والمختصيـن  األطبـاء 

مـن خـالل هـذه المنصـات.

بشـأن  إندكـس«  ويـب  »جلوبـال  مركـز  أبحـاث  وتعكـس 

اسـتخدام المواقـع اإللكترونيـة أن نسـبة 50% تقريًبـا مـن 

اسـتخدام  مـن  زادت  الغربيـة  الـدول  فـي  المسـتخدمين 

التواصـل  وسـائل  فيهـا  بمـا  اإللكترونيـة،  المواقـع 

االجتماعـي، مـن أجـل البحـث عـن األخبـار، خصوًصـا فيمـا 

اإلصابـة  تجنـب  وكيفيـة  كورونـا،  جائحـة  بمخاطـر  يتعلـق 

بهـا، وفـي حالـة »فيسـبوك«، تشـير اإلحصـاءات إلـى زيادة 

مقارنـة  الماضـي،  مـارس  شـهر  خـالل  يوميـا   %11 بلغـت 

بنسـبة االسـتخدام فـي الشـهر ذاتـه مـن العـام الماضـي، 

المنـزل  فـي  البقـاء  فتـرة  بدايـة  هـو  الشـهر  هـذا  وكان 

هـذا  خـالل  تضاعفـت  كمـا  بالفيـروس،  اإلصابـة  لتجنـب 

الشـهر اسـتخدامات »ماسـنجر«، إلرسال وتلّقي الرسائل 

النَّصية، كما تضاعف أيضا اسـتخدام منصة »واتسـاب«، 

الفيـروس. بانتشـار  ا  تأثـًر األكثـر  المناطـق  فـي  خصوًصـا 

بـأن  »فيسـبوك«  إدارة  اعترفـت  النقيـض،  وعلـى 

الطلـب  فـي  كبيـًرا  انخفاًضـا  شـهدت  نفسـها  الفتـرة 

علـى اإلعالنـات، وسـحبت معظـم الشـركات إعالناتهـا 

األمـور  اسـتقرت  ذلـك  بعـد  ولكـن  التكلفـة،  لخفـض 

قليـال، وعـادت الشـركات لإلنفـاق مـرة أخـرى فـي فتـرة 

السـابق. مـن  أقـل  بنسـب  ولكـن  التعافـي، 

التواصـل  وسـائل  إن  القـول  يمكـن  الختـام،  وفـي 

االجتماعـي هـي سـالح ذو حديـن، فإمـا أن يتـم توظيفهـا 

المعلومـات،  ومشـاركة  الوعـي،  لخلـق  إيجابـي  بشـكل 

سـاحة  تصبـح  أن  وإمـا  بحريـة،  الـرأي  عـن  والتعبيـر 

التجاريـة  المضاميـن  أو  التافهـة،  األمـور  لتـداول 

ظهـور  مـع  خاصـة  البعـض،  منهـا  يتكّسـب  التـي 

و«اليوتيوبـرز«   ،influencers »اإلنفلوانسـرز«  ظاهـرة 

فـي  خطيـًرا  دوًرا  يلعبـون  الذيـن  وغيرهـم   ،youtubers

مرهـون  واألمـر  المسـتخدمين،  اتجاهـات  علـى  التأثيـر 

علـى  وقدرتـه  وعيـه،  ومـدى  المسـتخدم،  بسـلوكيات 

يفيـد.  فيمـا  المنصـات  تلـك  اسـتخدام 

وســـائل التواصـــل االجتماعـــي هـــي 
ســـاح ذو حديـــن، فإما أن يتـــم توظيفها 
بشـــكل إيجابي لخلـــق الوعي، ومشـــاركة 
المعلومـــات، والتعبير عن الـــرأي بحرية، 
وإمـــا أن تصبـــح ســـاحة لتـــداول األمـــور 
التافهـــة، أو المضاميـــن التجاريـــة التـــي 

يتكّســـب منهـــا البعض.
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د. وليد رشاد زكي
االجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاع عـــــــــــلـــــــــــم   - مـــــــــــســـــــــــاعـــــــــــد   أســـــــــــــــــتـــــــــــــــــاذ 
ــة ــ ــي ــ ــائ ــ ــن ــجــ ــ ــوث االجــــتــــمــــاعــــيــــة وال ــحــ ــ ــب ــ ــل ــ الـــــمـــــركـــــز الـــــقـــــومـــــي ل

شـــهدت قضايـــا النـــوع االجتماعـــي مجموعـــة مـــن 

ـــا  ـــرزت قضاي التحـــوالت فـــي ظـــل العصـــر الرقمـــي، وب

المـــرأة علـــى الســـاحة الرقميـــة بشـــكل جلـــي فـــي 

المســـميات،  مـــن  العديـــد  تحـــت  األخيـــرة  اآلونـــة 

أبرزهـــا النســـوية الســـيبرانية، والجندريـــة الرقميـــة، 

والفجـــوة  النســـوي  التمكيـــن  قضايـــا  واحتلـــت 

الدوليـــة  التقاريـــر  فـــي  مكانتهـــا  للنســـاء  الرقميـــة 

ــه  ــى طاولتـ ــي علـ ــع الرقمـ ــّدم المجتمـ ــة، وقـ والمحليـ

ـــت طاولتـــه  مجموعـــة مـــن الفـــرص للنســـاء، كمـــا ُحفَّ

ــرح  ــدد، نطـ ــذا الصـ ــي هـ ــات، وفـ ــن التحديـ ــد مـ بالعديـ

أهـــم قضايـــا المـــرأة فـــي الســـياق الرقمـــي عبـــر عـــدد 

مـــن المحـــاور. 

الســـياق  مـــن  والرقمنـــة  الجنـــدر  أوًلا: 
المحلـــي إلـــى  العالمـــي 

يذهـــب المســـار الســـليم للتفكيـــر فـــي قضايـــا النســـاء 

والرقمنـــة إلـــى األخـــذ فـــي االعتبـــار عالميـــة القضيـــة، 

فالفضـــاء الـــذي نتحـــدث فيـــه يجمـــع بيـــن العالميـــة 

المـــرأة  قضايـــا  تحليـــل  أن  نؤكـــد  وهنـــا  والمحليـــة، 

ــا  ــا العالميـــة، وثانيهـ ــر؛ أولهـ ســـيتحرك علـــى ثـــالث دوائـ

المصريـــة. وثالثهـــا  العربيـــة، 

1. الفجوة الرقمية والجندر:

يتنامـــى الحديـــث عـــن الفجـــوة الجندريـــة فـــي الواقـــع، 

أشـــار  حيـــث  الرقمـــي؛  المجتمـــع  إلـــى  انتقلـــت  والتـــي 

العديـــد مـــن التقاريـــر الدوليـــة إلـــى وجـــود فجـــوة فـــي 

النـــوع فـــي مجـــال الرقمنـــة، وقـــد دفـــع ذلـــك »ميشـــيل 

منتـــدى  فـــي  المتحـــدة،  األمـــم  مفوضـــة  باشـــيليت«، 

منـــذ  باريـــس  فـــي  ُعقـــد  الـــذي  المســـاواة«  »جيـــل 

شـــهرين، إلـــى تأكيـــد »ضـــرورة مواجهـــة االعتـــداءات 

عبـــر اإلنترنـــت التـــي تقـــوم علـــى التمييـــز القائـــم علـــى 

ـــوع، وضـــرورة دعـــم الحـــركات النســـوية مـــن  أســـاس الن

أجـــل المســـاهمة فـــي النفـــاذ إلـــى اإلنترنـــت«، كمـــا أشـــار 

تقريـــر االتحـــاد الدولـــي لالتصـــاالت عـــام 2020، إلـــى التفـــاوت 

ــع  ــاذ لإلنترنـــت والمجتمـ ــي النفـ ــاث فـ ــور واإلنـ ــن الذكـ بيـ

الرقمـــي، فاســـتخدام النســـاء للمجتمـــع الرقمـــي أقـــل 

ـــدان  مـــن الرجـــال بنســـبة 17%، والفجـــوة أوســـع فـــي البل

األقـــل تقدًمـــا. 

الـــدول  نتحـــدث عـــن  وال يختلـــف األمـــر كثيـــًرا عندمـــا 

العربيـــة؛ فقـــد صـــدر تقريـــر االتجاهـــات الرقميـــة فـــي 

المنطقـــة العربيـــة منـــذ بضعـــة أشـــهر، والـــذي يرصـــد 

البلـــدان  فـــي  الرقمـــي  للعالـــم  النســـاء  اســـتخدام 

العربيـــة، وقـــد أشـــار إلـــى أن نفـــاذ المـــرأة لإلنترنـــت أقـــل 

قضايا المرأة في المجتمع الرقمي.. 
الفرص والتحديات 

»مـــن النشـــطاء فـــي مصر إلـــى مزارعـــي البن في 
كولومبيـــا.. غيَّـــر اإلنترنـــت حيـــاة مايين البشـــر.. 

لكـــن النســـاء والفتيـــات يتخلفن عـــن الركب« 

... هكذا ذهب تقرير المرأة والويب
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ـــم، ونؤكـــد علـــى  ـــة بـــدول العال ـــم العربـــي مقارن فـــي العال

ذلـــك مـــن خـــالل الجـــدول التالـــي:

جدول )1(
نفاذ المرأة العربية لإلنترنت مقارنة بالصعيد العالمي

دول العالمالدول العربيةالنطاق

57,4%58,9%النفاذ من المنزل
االستخدام الشخصي 

51,4%45,6%لإلنترنت

55,2%61,3%الذكور

48,3%47,3%اإلناث

وتطـورات  العربيـة  الـدول  فـي  الرقميـة  االتجاهـات  تقريـر  المصــدر: 
العربيـة  المنطقـة  فـي  واالتصـاالت  المعلومـات  تكنولوجيـا 

.)2021-2017(

وعشـرين  اثنيـن  شـمل  الـذي  التقريـر،  نتائـج  كشـفت 

إلـى  النفـاذ  فـي  تفـاوت  عـن  وإفريقيـة،  عربيـة  دولـة 

وذهـب  االجتماعـي،  النـوع  حسـب  الرقمـي  المجتمـع 

إلـى أن ثمـة تفاوًتـا بيـن الـدول العربيـة فـي الفجـوة بيـن 

الذكـور واإلنـاث في ذلك، وبالنسـبة لمصر، أشـار التقرير 

الرقمـي  إلـى العالـم  النفـاذ  التفـاوت فـي نسـبة  إلـى أن 

 .%8 بلـغ 

2. من الفجوة الرقمية إلى التمكين:

الفجـوة  عـن  الحديـث  فيـه  يتنامـى  الـذي  الوقـت  فـي 

بالتمكيـن  تنـادي  الصيحـات  مـن  العديـد  نجـد  الرقميـة 

أو  العالمـي  الصعيـد  علـى  سـواء  للمـرأة،  الرقمـي 

تقييـم  منهجيـة  تقريـر  أشـار  فقـد  المصـري؛  الصعيـد 

االتصـاالت  تكنولوجيـا  أن  إلـى  اإلنترنـت  عبـر  الجنـدر 

تمكيـن  عمليـة  تحفيـز  علـى  عملـت  والمعلومـات 

الترويـج  ـا، وذلـك مـن خـالل  ا واجتماعيًّ المـرأة سياسـيًّ

للمسـاواة الجندريـة، وقـد أشـار التقريـر إلـى أن مسـألة 

بشـكل  المفهومـة  المسـائل  مـن  سـتكون  التمكيـن 

بشـكل  معهـا  التعامـل  تـم  إذا  والمتحققـة  يسـير 

الربـط  تـم  ولقـد  المـرأة،  الحتياجـات  طبًقـا  مناسـب 

فـي  ودورهـا  الواقعيـة  الثقافـة  بيـن  السـياق  هـذا  فـي 

مسـألة التمكيـن علـى صعيد السـياق الرقمي؛ فالقيود 

الثقافيـة المفروضـة علـى الواقـع تجـد لهـا ظـالًل داخل 

الرقمـي.  المجتمـع  تفاعـالت 

تمكيـن  سـبيل  فـي  عالميـة  جهـود  عـدة  ُبذلـت  وقـد 

محـاوالت  عـدة  وتمـت  الرقمـي،  المجتمـع  عبـر  المـرأة 

لتشـكيل لجـان علـى أصعـدة مختلفـة للمسـاعدة فـي 

االستشـهاد  السـياق  هـذا  فـي  ويمكـن  الشـأن،  هـذا 

المـرأة  »تمكيـن  تقريـر  وهـو  العالميـة،  التقاريـر  بأحـد 

عبـر اإلنترنـت«، والـذي أشـار إلـى تأسـيس لجنـة تمكيـن 

دراسـة  إلـى  تهـدف  حيـث  الرقمـي؛  العصـر  فـي  المـرأة 

التـي  والتهديـدات  والتحديـات  والمخاطـر  الفـرص 

علـى  التركيـز  مـع  الرقمـي،  العصـر  فـي  المـرأة  تواجـه 

الربحيـة،  قضايـا العمـل وفـرص تنظيـم المشـروعات 

والتهديـدات التـي تقـف عقبة في سـبيل التمكين، والتي 

مـن بينهـا العنـف ضـد المـرأة والتحـرش الجنسـي، كمـا 

أيًضـا مبـادرة إلقامـة مؤسسـات مهنيـة  التقريـر  قـّدم 

لدراسـة تمكيـن المـرأة عبـر اإلنترنـت، وأشـار إلـى مبادرة 

الرقمـي. العصـر  فـي  النسـاء  تمكيـن  بعنـوان 

قـد  اإلنترنـت  أن  إلـى  اإلشـارة  تجـدر  اإلطـار،  هـذا  وفـي 

مـن  مجموعـة  لهـا  قـّدم  إذ  المـرأة؛  لتمكيـن  باًبـا  فتـح 

لممارسـة  فضـاًء  لهـا  فتـح  أنـه  منهـا  التسـهيالت، 

التمييـز  قيـود  مـن  للتحـرر  فرًصـا  لهـا  وأتـاح  الحريـة، 

خـارج  للتعبيـر  فرًصـا  أيًضـا  لهـا  وقـّدم  االجتماعـي، 

القيـود البيولوجيـة، وأعطـى لهـا قـوة لتعريـف نفسـها 

خـارج األطـر التقليديـة، ولـم يقتصـر تمكيـن المـرأة فـي 

حـرص  بـل  والنفـاذ،  التعامـل  علـى  الرقمـي  السـياق 

الدولـــي  االتحـــاد  تقريـــر  أشـــار 
لاتصـــاالت عـــام 2020 إلـــى التفـــاوت بيـــن 
لإلنترنـــت  النفـــاذ  فـــي  واإلنـــاث  الذكـــور 
والمجتمع الرقمي، فاســـتخدام النســـاء 
الرجـــال  مـــن  أقـــل  الرقمـــي  للمجتمـــع 
بنســـبة 1٧%، والفجوة أوسع في البلدان 

تقدًمـــا. األقـــل 
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تدريبيـة  دورات  عقـد  علـى  لالتصـاالت  الدولـي  االتحـاد 

 ،2021 بدايـة مـن مـارس  إلـى سـتة أشـهر،  تصـل مدتهـا 

بعنـوان »تمكيـن المـرأة فـي مجـال األمـن السـيبراني«، 

القيـادة  إدارة  تولِّـي  علـى  النسـاء  تشـجيع  تسـتهدف 

المعرفـة  تبـادل  وتعزيـز  السـيبراني،  األمـن  مجـال  فـي 

ألفضل الممارسـات في هذا المجال، وقد اسـتهدفت 

الـدورة التدريبيـة المرأة فـي إفريقيا والمنطقة العربية.

الرقميـــة  االجتماعيـــة  األعـــراف  ثانًيـــا: 
المـــرأة  وقضايـــا 

يشـير الواقـع إلـى أن فجـوة النـوع فـي قضايـا الرقمنـة 

قـد تراجعـت، وخصوًصـا فـي السـنوات األخيـرة، ولكـن 

، فقـد أشـار تقريـر 
ٍ

مـا زالـت المـرأة فـي وضـع غيـر مـوات

مفارقـة  إلـى  والتكنولوجيـا  النـوع  حـول  الدولـي  البنـك 

تتغيـر  ال  االجتماعيـة  »األعـراف  أن  مفادهـا  أساسـية 

نجـد  هنـا  ومـن  سـريع«،  بشـكل  التكنولوجيـا  بتغيـر 

واإلنـاث  الذكـور  بيـن  االسـتخدام  فـي  فجـوة  ثمـة  أن 

كلـه  ذلـك  ومرجـع  الرقميـة،  التكنولوجيـا  مجـال  فـي 

األعـراف  مفهـوم  ذلـك  ويفسـر  االجتماعيـة،  األعـراف 

فقـد   ،Gendered social norms الجندريـة  االجتماعيـة 

الدولـي بأنهـا »مجموعـة مـن األعـراف  البنـك  وصفهـا 

مختلفـة  توقعـات  وجـود  وتعنـي  الفرعيـة،  االجتماعيـة 

المحليـة  والمجتمعـات  األسـر  فـي  والنسـاء،  للرجـال 

المثـال،  سـبيل  فعلـى  العامـة«،  واألماكـن  واألسـواق 

المنـزل،  داخـل  بالرعايـة  تقـوم  أن  النسـاء  مـن  ُيتوّقـع 

بـدال مـن امتـالك الشـركات الكبيـرة واألعمـال التجاريـة 

الكبيـرة، وهـذا ال ينفـى دور النسـاء تماًمـا، ولكن الحديث 

والجنـدر.  االجتماعيـة  األعـراف  حـول  منصـٌب  هنـا 

وعلـى هـذا النحـو، يمكـن لألعـراف االجتماعيـة أن تحـد 

وقـد  الرقمنـة،  إلـى  الوصـول  علـى  النسـاء  قـدرة  مـن 

حـّدد تقريـر البنـك الدولـي أربعـة أبعـاد للفجـوة الرقميـة 

فـي  األول  يتمّثـل  االجتماعيـة،  باألعـراف  يتعلـق  فيمـا 

امتـالك الهواتـف المحمولـة؛ حيـث أشـار التقريـر إلـى أن 

امتـالك الهواتـف الذكيـة أكثـر لـدى الذكـور مـن اإلنـاث، 

واستشـهد تقريـر البنـك الدولـي بالمسـح الـذي قامـت 

ن أن النساء أقل  به جامعة هارفارد في الهند؛ حيث تبيَّ

الذكـور،  الذكيـة مـن  الهواتـف  امتـالك  فـي   %26 بنسـبة 

وتمّثـل الثانـي فـي االتصـال باإلنترنت؛ حيث أشـار التقرير 

إلـى أن نفـاذ اإلنـاث فـي بعـض المجتمعـات أقـل مـن 

التحتيـة  البنيـة  الثالـث فـي  البعـد  الذكـور، ويتحـدد  نفـاذ 

الرقميـة؛ حيـث إن هنـاك بعـض الـدول التـي تعانـي مـن 

األولويـة  إعطـاء  ويتـم  للكهربـاء،  المتكـرر  االنقطـاع 

ا فـي  للذكـور فـي شـحن الهواتـف، كمـا أن هنـاك تدهـوًر

بنيـة االتصـاالت فـي بعـض الـدول؛ ممـا يدفـع الرجـال، 

لمـا يتمتعـون بـه مـن حريـة حركـة، إلـى الذهـاب ألماكـن 

فـاي«،  »الـواي  أو  اإلنترنـت،  شـبكة  اللتقـاط  بعيـدة 

ويتمّثـل البعـد الرابـع فـي محـو األميـة الرقميـة، والـذي 

يتفـاوت فيـه النـوع فـي بعـض المجتمعـات، وقـد أشـار 

الفجـوة  هـذه  أن  إلـى  نهايتـه  فـي  الدولـي  البنـك  تقريـر 

مـن المتوّقـع أن تسـتمر إلـى عـام 2025، أخـًذا فـي االعتبـار 

تفاوتهـا بيـن الـدول. 

ا  وتجـدر اإلشـارة إلـى أن المجتمـع الرقمـي قـد لعـب دوًر

وأسـهم  للمـرأة،  االجتماعيـة  الظـروف  تحسـين  فـي 

فـي دعـم قدرتهـا علـى االختيـار، وقـّدم لهـا العديـد مـن 

النسـوية،  المدرسـة  أنصـار  أشـار  كمـا  الدعـم،  أوجـه 

المـرأة تسـتخدم  إلـى أن  الناميـة،  الـدول  خصوًصـا فـي 

الـذي  والظلـم  التمييـز  أشـكال  لمواجهـة  اإلنترنـت 

إلـى  الدراسـات  العديـد مـن  يقـع عليهـا، ولقـد أشـارت 

فـــي  النـــوع  فجـــوة  تراجـــع  رغـــم 
قضايـــا الرقمنـــة فـــي الســـنوات األخيرة، 
 ،

ٍ
مـــا زالـــت المـــرأة فـــي وضـــع غير مـــوات

فقـــد أشـــار تقريـــر البنـــك الدولـــي حـــول 
إلـــى أن »األعـــراف  النـــوع والتكنولوجيـــا 
االجتماعيـــة ال تتغيـــر بتغيـــر التكنولوجيا 

ســـريع«. بشـــكل 
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المنتشـرة عبـر سـياقات  النسـوية  قـدرة المجموعـات 

المجتمع الرقمي على التشـبيك عبر مسـتويات عديدة؛ 

اإلقليمـي  الصعيديـن  علـى  المـرأة  قضايـا  لمناقشـة 

المحلـي. الصعيـد  إلـى  وصـوال  والعالمـي، 

هـذا، وقـد قطـع المجتمـع المصـري فـي هـذه الفجـوة 

مسـافة كبيـرة، مـن خـالل التوسـع فـي البنيـة التحتيـة، 

كمـا كشـفت العديـد مـن الدراسـات التـي أجريـت علـى 

اسـتخدام النسـاء لإلنترنـت فـي مصـر عـن تقليـل هـذه 

الفجـوة، فقـد انتشـرت المجموعـات التي تهتـم بقضايا 

الواتـس  »مجموعـات  وعبـر  اإلنترنـت،  عبـر  المـرأة 

عبـر  النسـائي  الطابـع  ذات  القنـوات  وانتشـرت  آب«، 

ـر  »اليوتيـوب«، وبـرزت العديـد مـن الصفحـات التـي تعبِّ

واحتياجاتهـن. النسـاء  قضايـا  عـن 

ثالًثـــا: نمـــاذج التقـــارب النســـوي الرقمـــي 
العالمـــي والمصـــري

تنطلـق النسـوية الرقميـة فـي إطـار المجتمـع العالمي، 

نبحـث  وعندمـا  المحليـة،  السـياقات  مـع  وتشـتبك 

المبـادرات  مـن  العديـد  هنـاك  أن  نجـد  األمـر،  فـي 

العالمـي والمصـري،  واالسـتراتيجيات علـى المسـتوى 

ـد بيـن  ويمكـن أن نشـير إلـى بعـض القطـوف التـي توحِّ

الرقمـي:  المجتمـع  عبـر  قضاياهـن  وتتبّنـى  النسـاء، 

1. الروابط النسوية الرقمية: 

 ،digital sisterhood اسـم  الروابـط  تلـك  علـى  ُيطلـق 

مـن  مجموعـة  الرقمـي  المجتمـع  فـي  انطلقـت  فقـد 

بيـن  التقـارب  إلـى  الترويـج  وتـم  النسـوية،  الشـبكات 

العالمـي،  المسـتوى  علـى  قضاياهـن  ـي  وتبنِّ النسـاء، 

وقـد وصـل األمـر إلـى انطـالق مفهـوم األخواتيـة، والذي 

النسـاء  بيـن  التقـارب  مـن  ثالثـة مسـتويات  إلـى  يشـير 

عبـر أرجـاء العالـم؛ األول أطلقـوا عليه اسـم التفاهمات، 

ويعنـي تقريـب وجهـات النظـر بيـن نسـاء العالـم فيمـا 

مشـتركة  أرضيـة  إلـى  والوصـول  قضاياهـن،  يخـص 

تجمـع بينهـن، والثانـي مرتبط باآلمـال؛ حيث ترتبط آمال 

المـرأة بالتطلعـات إلى مسـتقبل أفضل، والسـعي إلى 

مـا أطلقـوا عليـه خريطـة رقميـة للنسـاء للقضـاء علـى 

أشـكال التمييـز ضدهـن، ووضـع آمـال موحـدة، والثالـث 

مرتبـط بالمخـاوف، وتشـير المخـاوف إلـى المخاطر التي 

وقعـت بالفعـل للنسـاء في العالم الرقمـي، والمخاطر 

المحتمـل أن تحـدث فـي المسـتقبل. وفـى سـبيل ذلك، 

إلـى  السـيبرانية  النسـوية  مجموعـات  بعـض  تسـعى 

سـعًيا  النسـاء؛  بيـن  التفاهمـات  تحقيـق  علـى  العمـل 

نحـو تحقيـق التفاهمـات واآلمـال ومواجهـة المخـاوف 

فـي ظـل المجتمـع الرقمـي.

2. فتيات متصالت: 

إلـى  سـنوات  عشـر  منـذ  السـيبرانية  النسـوية  سـعت 

تدشـين يـوم عالمـي تحـت اسـم »اليـوم الدولـي للفتيات 

فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات«، واسـتقر الـرأي على 

أن يكـون االحتفـال بهـذا اليـوم فـي 22 أبريل من كل عام، 

وفـي العـام الجـاري تم االحتفال بهذا اليوم تحت شـعار 

إشـراًقا«،  أكثـر  مسـتقبال  يصنعـن  متصـالت  »فتيـات 

وقد سـعى هذا الشـعار إلى تحقيق هدفين أساسـيين؛ 

ـل األول فـي القضـاء علـى الفجـوة الرقميـة للنـوع،  تمثَّ

والسـيدات  الفتيـات  تشـجيع  فـي  الثانـي  تمّثـل  بينمـا 

المعلومـات،  تكنولوجيـا  بوظائـف  االلتحـاق  علـى 

عـن  ذلـك  ويكشـف  والرياضيـات،  الهندسـة  ودراسـة 

التشـابك بيـن النسـاء علـى المسـتوى العالمـي، وفـي 

المحلـي عقـدت وزارة االتصـاالت وتكنولوجيـا  السـياق 

الرقمــي  المجتمــع  فــي  انطلقــت 
التــي  النســوية،  الشــبكات  مــن  مجموعــة 
ــي قضاياهــن علــى المســتوى العالمــي،  تتبنِّ
مفهــوم  انطــاق  إلــى  األمــر  وصــل  وقــد 
األخواتيــة، والــذي يشــير إلى ثاثة مســتويات 
مــن التقــارب بيــن النســاء عبــر أرجــاء العالــم.
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المعلومـات فعاليـة حـول مسـتقبل تمكيـن المـرأة في 

عصـر التحـول الرقمـي، تزامًنـا مع اليـوم العالمي للمرأة 

التمكيـن  علـى  الفعاليـة  ركـزت  وقـد  مـارس،   24 فـي 

االقتصـادي للمـرأة المصريـة في عصر التحول الرقمي.

3. دليل النساء في فضاء اإلنترنت:

المدنيـة  العالميـة  المنظمـات  مـن  العديـد  تعاونـت 

العاملـة فـي مجـال المـرأة فـي إعـداد دليـل للدفـاع عـن 

المـرأة عبـر اإلنترنـت، حيـث يقـوم الدليـل علـى مجموعـة 

مـن المحـاور أهمهـا يسـعى إلـى بنـاء الثقـة بين النسـاء 

المـرأة  بيـن  العالقـة  فـي  النظـر  وإعـادة  العالـم،  عبـر 

والتكنولوجيـا، وعـدم الخـوف مـن سـطوة التكنولوجيـا، 

عالـم  فـي  عـام  بشـكل  اإلنسـان  حقـوق  عـن  والدفـاع 

اإلنترنت، وحقوق المرأة بشـكل خاص، وتعليم النسـاء 

ومناهضـة  السـيبراني،  األمـن  وقواعـد  الحمايـة  سـبل 

كل أشـكال العنـف ضـد المـرأة في المجتمـع الرقمي... 

فـي  للمـرأة  حمايـة  تمّثـل  التـي  القضايـا  مـن  وغيرهـا 

الرقمـي. العالـم 

٤. مبادرة »قدوة تك«: 

المعلومـات  وتكنولوجيـا  االتصـاالت  وزارة  تبّنـت 

تختـص  تـك«،  »قـدوة  اسـم  تحـت  مبـادرة  المصريـة 

هـذه المبـادرة برفـع كفـاءة المرأة في اسـتخدام العالم 

الرقمـي، والترويـج لنفسـها ولتجارتهـا اإللكترونية، وفي 

سـبيل ذلـك، تعقـد المبـادرة مجموعـة مـن الجلسـات 

المـرأة،  تمكيـن  تخـص  والتـي  األسـبوعية،  التدريبيـة 

اإللكترونـي  التسـويق  بكيفيـة  باألسـاس  وتتعلـق 

النسـاء. تنتجهـا  التـي  للمنتجـات 

رابًعـــا: المـــرأة المصريـــة عبـــر المجتمـــع 
الرقمـــي.. الفـــرص والتحديـــات 

اهتمـت العديـد مـن الكتابـات بوضـع المـرأة المصريـة 

بيـن  الحديـث  وتواتـر  الرقمـي،  المجتمـع  خريطـة  علـى 

االستخدامات والفرص والتحديات، ويمكن التأكيد على 

الرقمـي، ويكشـف  للسـياق  المـرأة  اسـتخدامات  تنـوع 

هـذا التنـوع عـن الفـرص المتاحـة للمـرأة المصريـة فـي 

يعـج  الرقمـي  المجتمـع  أن  خاصـة  الرقمـي،  المجتمـع 

تخـص  التـي  والقنـوات،  والمجموعـات،  بالصفحـات، 

حيـث  واسـتخدامات؛  قضايـا  عـدة  بـرزت  وقـد  المـرأة، 

أّسسـتها  التـي  المجموعـات  مـن  العديـد  كشـفت 

المـرأة المصريـة عبـر المجتمـع الرقمـي عـن االهتمـام 

ببعـض القضايـا المتنوعـة، والتـي يمكـن طـرح نمـاذج 

التالـي: السـياق  منهـا عبـر 

الحمل ورعاية األطفال: • 

للنسـاء  مجموعـات  الرقمـي  المجتمـع  عبـر  انطلقـت 

ومتابعـة  عنـه،  الكشـف  منـذ  الحمـل  قضايـا  تتنـاول 

مراحلـه، ونصائـح لـألم الحامـل حتـى اإلنجـاب، ومراحـل 

التعامـل مـع الجنين؛ حيث تقوم المجموعات النسـوية 

بتقديـم الدعـم والمسـاندة لألمهـات فـي جميـع مراحل 

فـي  المجموعـات  هـذه  وتحتـوي  والرضاعـة،  الحمـل 

الصحـة  فـي  ومتخصصيـن  أطبـاء  علـى  عضويتهـا 

هـذه  تخـدم  التـي  التخصصـات  مـن  وغيرهـا  النفسـية، 

القضيـة.

ربة المنزل الرقمية:• 

انتشـر هـذا المصطلـح علـى خريطة النسـوية العالمية، 

ونالـت المـرأة المصريـة منـه نصيًبـا، فثمـة مجموعـات 

المنـزل،  شـؤون  إعـداد  فـي  المـرأة  تسـاعد  وقنـوات 

ورفـع  لتنسـيقه،  ومبتكـرة  جديـدة  طرًقـا  وتعـرض  بـل 

تبّنـــت وزارة االتصـــاالت وتكنولوجيـــا 
تحـــت  مبـــادرة  المصريـــة  المعلومـــات 
اســـم »قـــدوة تـــك«، لرفـــع كفـــاءة المـــرأة 
وفـــي  الرقمـــي،  العالـــم  اســـتخدام  فـــي 
ســـبيل ذلـــك تعقـــد المبـــادرة مجموعـــة 
األســـبوعية. التدريبيـــة  الجلســـات  مـــن 
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حـول  القنـوات  وانتشـرت  وترتيبـه،  جمالياتـه  مسـتوى 

المطبخ وتنظيمه والطهي، وغير ذلك، فاالستخدامات 

الرقمـي متعـددة. المنزليـة للمـرأة عبـر السـياق 

الصحة والتجميل:• 

والمحلـي  العالمـي  السـياقين  علـى  النسـوية  تكشـف 

تتلقـى االستفسـارات حـول  التـي  انتشـار المجموعـات 

صحة المرأة، سواء الصحة اإلنجابية أو الصحة العامة، 

كمـا انتشـرت الصفحـات والقنـوات والمجموعـات التـي 

تقـدم ألدوات التجميـل، وتحسـين صـورة الجسـد مـن 

البشـرة والقـوام، وغيرهـا مـن األمـور التي انشـغلت بها 

المـرأة فـي فتـرة الحداثـة المتأخـرة. 

التجارة والتسويق: • 

إن المتأمـل لواقـع المـرأة فـي مسـألة التجـارة يجد أنها 

اسـتفادت مـن فـرص المجتمـع الرقمـي فـي التسـويق 

لمنتجاتهـا، وكذلـك فـي عمليـات البيـع والشـراء، وثمـة 

مجموعـة مـن المبادرات العالميـة والمحلية التي تدعم 

فكـرة التسـويق للمـرأة بالشـكل الـذي يمكـن أن نصـف 

فيـه ذلـك بفرصـة جديـدة للمـرأة فـي العمل.

المجتمــع  يقدمهــا  التــي  الفــرص  تتعــدد  وختاًمــا، 
الرقمــي للنســاء، ومــا تــم عرضــه هــو مجــرد بعــض مــن 

كل. وفــي الوقــت الــذي تزيــد فيــه الفــرص تزيــد فيه أيًضا 

تنامــي  إلــى  يشــيران  والدراســات  فالواقــع  التحديــات، 

الرقمــي،  المجتمــع  فــي  المــرأة  ضــد  الرمــزي  العنــف 

الســيبرانية،  واالنتهــاكات  المعاكســات  خــالل  مــن 

ــد مــن مواقــع النســاء النتهــاكات  كمــا تعرضــت العدي

منــه  تســلم  ولــم  عــام،  أمــر  وهــو  الســيبراني،  األمــن 

المواقــع النســوية، كمــا تواجــه المــرأة فــي المجتمــع 

الرقمــي تحديــات القيــم االجتماعيــة الجامــدة فــي بعــض 

األماكــن، علــى اعتبــار أن الســياقات الرقميــة ال تنفصــل 

النســاء  بعــض  وتواجــه  االجتماعيــة،  الســياقات  عــن 

العديــد  اإلنترنــت كمــا أشــارت  إلــى  النفــاذ  فــي  قيــوًدا 

مــن التقاريــر الدوليــة، كمــا تظــل األميــة الرقميــة أحــد 

التحديات التي تواجه مستخدمي العالم الرقمي، وتبقى 

لالســتفادة  المصريــة  المــرأة  أمــام  الــدروب ممهــدة 

مــن مقــدرات المجتمــع الرقمــي، واألمــر مرهــون بعــدة 

اعتبــارات، منهــا القضــاء علــى األميــة الرقميــة، وتقليــل 

فجــوة النــوع االجتماعــي، وتوســيع قاعــدة المبــادرات 

التــي تقودهــا وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، 

ودعــم االرتبــاط المدنــي الرقمــي مــن أجــل إدمــاج المــرأة 

فــي المجتمــع الرقمــي.

إلـى  يشـيران  والدراسـات  الواقـع 
فـي  المـرأة  ضـد  الرمـزي  العنـف  تنامـي 
المجتمـع الرقمـي، مـن خـال المعاكسـات 
واالنتهاكات السيبرانية، كما تواجه المرأة 
تحديـات القيـم االجتماعيـة الجامـدة، علـى 
تنفصـل  ال  الرقميـة  السـياقات  أن  اعتبـار 

االجتماعيـة. السـياقات  عـن 
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الفنانة القديـرة: ناديـــة رشـــاد

وجهة نظر:

المرأة في الدراما المصرية 

المـرأة المصريـة المكافحـة الصبـورة المتنـورة، والمشـاركة فـي حمـل األعبـاء وهمـوم 
الوطـن، ليسـت هـي الجانحـة المنفلتـة التـي توجـد في الدرامـا، الباحثة عن اإلثـارة لتنال قضمة 

مـن كعكـة اإلعانـات.

الفواصـل الدراميـة بيـن اإلعانـات التجاريـة لـم ولـن تكـون المعبـرة عـن المـرأة المصرية 
أو المجتمـع المصـري فـي كفاحـه ضـد كل المعوقـات.

لن تكون الدراما التنويرية تلك التي تشخِّص المثالب بدعوى اإلصاح ال التشهير.

 حكوميـة فـي أنحـاء الدولـة كافـة.. 
ٍ

لدينـا مـدارس حكوميـة تنفـق عليهـا الدولـة، ومشـاف
مـن المهـم أن تتبّنـى الدولـة الدرامـا الهادفـة.

أيـن ربـة البيـت المكافحـة؟ أيـن المـرأة المعيلـة؟ أيـن الباحثـة فـي المجـال العلمـي؟ أيـن 
الشـهيد  أم  أيـن  المجـدة؟  الطالبـة  أيـن  المهندسـة؟  أيـن  المحترمـة؟  والممرضـة  الطبيبـة 
وزوجتـه وابنتـه؟ كلهـن اختفيـن لحسـاب صـورة سـلبية نمطيـة طالـت حتـى المـرأة الفنانـة.
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د. إســالم النـجـــار
ــاوى الـــحـــكـــومـــيـــة -  ــكــ ــــشــ  بـــاحـــث مـــتـــابـــعـــة - قـــطـــاع مـــنـــظـــومـــة ال
مـــــــــركـــــــــز الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات ودعــــــــــــــــــم اتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار

الفـرد  حيـاة  فـي  ـا  جوهريًّ دوًرا  اإلعـالم  وسـائل  تلعـب 

التنشـئة االجتماعيـة، وفـي  والمجتمـع، إذ تسـهم فـي 

القـوي علـى  تأثيرهـا  إلـى  العـام، إضافـة  الـرأي  تشـكيل 

الكثيـر مـن جوانـب الحيـاة االجتماعيـة، وبالتالـي أصبحت 

وسائل اإلعالم قادرة على تعزيز قدرات األفراد من خالل 

تزويدهـم بالمعلومـات بطـرق أكثـر قبـوًلا لديهـم. ومـن 

 المهم استغالل اإلعالم لمعالجة القضايا االجتماعية، 

أو الحد منها كالحد من العنف أو القضاء على أشـكال 

وتسـهيل  كالعنصريـة،  المجتمـع  أفـراد  بيـن  التمييـز 

عمليـة الحـوار بشـأن قضايـا السـاعة. كمـا أن وسـائل 

وتثقيـف  تدريـب  علـى  هائلـة  بقـدرات  تتمتـع  اإلعـالم 

لنشـر  كمحـور  تعمـل  وبالتالـي  بسـهولة،  الجماعـات 

والتعليـم. المعرفـة 

وفـي مجـال تنميـة المجتمعـات تقـوم وسـائل االعـالم 

وفًقـا  تسـير  والتـي  التنميـة،  أجـل  مـن  حمـالت  بتنفيـذ 

للعديد من الخطوات، منها: التوعية وتعريف الجمهور 

وتقديـم  الحملـة،  موضـع  المشـكالت  أو  بالمشـكلة 

معلومـات إضافيـة لتدعيـم الـرأي اإليجابـي، وصـوًلا إلـى 

الـرأي. أو  بالفكـرة  الجماعـي  أو االقتنـاع  االتفـاق 

كمـا تضطلـع وسـائل اإلعـالم بوظيفـة مهمـة تتمثـل 

فـي خدمـة قضايـا التنميـة، وخاصـة فـي الـدول الناميـة 

والتغييـر  االقتصـادي  النهـوض  لتحقيـق  تتطلـع  التـي 

االجتماعـي. هـذا، باإلضافـة إلـى الوظيفـة الرقابيـة التـي 

تقـوم بهـا وسـائل اإلعـالم؛ لمسـاعدة الحكومـات علـى 

كشـف المخاطـر التـي يتعـرض لهـا المجتمع، وأشـكال 

الفسـاد اإلداري واالجتماعـي للقيـام بردعـه ومحاسـبة 

لكـي  االتصـال  بعمليـات  والقيـام  عنـه،  المسـؤولين 

نبـض  علـى  التعـرف  الحكوميـة  لألجهـزة  يتسـنى 

المجتمـع ومشـكالته الحقيقيـة، باإلضافـة إلـى اطـالع 

الداخليـة والخارجيـة. المجتمـع علـى مجريـات األحـداث 

ومـن َثـمَّ فـإن قـوة تأثيـر اإلعـالم علـى المجتمـع جعلتـه 

التنمـوي  المسـتوى  مـن  يرفـع  قـد  حديـن:  ذا  سـالًحا 

تـم  إذا  بالكامـل  ويفسـده  يدمـره  وقـد  للمجتمـع، 

اسـتغالله بطريقـة سـيئة. لذلـك كان ال بـد من االلتفات 

إلى دور اإلعالم؛ لتوعية المجتمع بتأثيره، ونشر الطريقة 

مخاطـره.  مـن  والحـد  منـه  لالسـتفادة  الصحيحـة 

ويمكـن أن نتنـاول هـذا الموضـوع مـن خـالل: التعريـف 

التنميـة  بمفهـوم  والتعريـف  ووظائفـه،  باإلعـالم 

التنمـوي  باإلعـالم  والتعريـف  وأبعادهـا،  الشـاملة 

ومفهومـه وخصائصـه وأهميتـه ودوره فـي المجتمـع، 

العالميـة. القضايـا  علـى  اإلعـالم  تأثيـر  ا  وأخيـًر

أوًلا- تعريف اإلعالم ووظائفه:

ويعـّرف  المعلومـة،  وإيصـال  اإلبـالغ  هـو  لغـًة  اإلعـالم 

للمعلومـات  موضوعـي  نقـل  عمليـة  بأنـه  اصطالًحـا 

مـن طـرف مرسـل إلـى طـرف مسـتقبل؛ وذلـك بغـرض 

التأثيـر الواعـي علـى عقـل الفـرد من أجل تكويـن رأي عام، 

وذلـك عبـر مراحـل متتاليـة تبدأ من المرسـل الذي يقوم 

بإعداد المضمون )الرسـالة( وإرسـاله عبر قناة محددة 

)وسـيلة اإلعـالم( إلـى المسـتقبل )الجمهـور المتلقي(.

ويهـدف اإلعـالم -كعمليـة اتصاليـة مـع الجمهـور- إلـى 

نقـل األخبـار، واآلراء، واألفـكار، والمشـاعر بغيـة إحـداث 

دور اإلعام في تحقيق التنمية
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تحـول لـدى المتلقـي )أفـراد وجماعـات( والترويج لفكرة 

مـا باتجـاه تعميمهـا وتحقيقهـا.

عـن  تنشـأ  التـي  الميكانيكيـة  العمليـة  هـو  فاالتصـال 

طريقهـا العالقات اإلنسـانية وتنمـو، وبالتالى فإنه يقع 

علـى عاتقـه وظيفـة مهمـة فـي خدمـة قضايـا التنميـة، 

التـي  الناميـة والفقيـرة،  الـدول  الـدور فـي  ويعظـم هـذا 

واألمـراض،  الفقـر  محاربـة  فـي  كبيـرة  تحديـات  تواجـه 

اإليجابـي  التغييـر  وإحـداث  االقتصـادي  الرخـاء  وتحقيـق 

المجتمـع. فـي 

ثانًيا- تعريف التنمية وأقسامها:

العمليـات  بأنهـا  التنميـة  المتحـدة  األمـم  تعـرف هيئـة 

السـكان  مـن  لـكل  الجهـود  توجـه  بمقتضاهـا  التـي 

والحكومـة بتحسـين األحـوال االقتصاديـة واالجتماعيـة 

لمسـاعدتها  المحليـة  المجتمعـات  فـي  والثقافيـة 

علـى اإلندمـاج فـي حيـاة األمـم واإلسـهام فـي تقدمهـا 

يمكـن. مـا  بأفضـل 

وتتعـدد تعريفـات التنميـة حيـث تعـّرف بأنهـا »محصلـة 

األنشـطة  لتنظيـم  المسـتخدمة  العلميـة  الجهـود 

مختلـف  فـي  والشـعبية  الحكوميـة  المشـتركة 

المسـتويات لتعبئـة المـوارد الموجـودة أو التـي يمكـن 

لخطـة  وفًقـا  الضروريـة  الحاجـات  لمواجهـة  إيجادهـا 

مرسـومة وفـي ضـوء السياسـات العامـة للمجتمـع«.

والتنميـة هـي: »نقـل المجتمعـات مـن حالة أو مسـتوى 

إلـى  أو مسـتوى أفضـل ومـن نمـط تقليـدي  إلـى حالـة 

ا ال بديـًلا«. ـا ونوًعـا، وتعـد حـلًّ نمـط متقـدم كمًّ

ا  الحضاريـة تعبيـًرا أساسـيًّ الناحيـة  التنميـة مـن  وتعـد 

فـي كل أنمـاط الحيـاة السـائدة، ويتبـع هـذا تغييـر نوعـي 

جميـع  فـي  االجتماعيـة  العالقـات  صـور  فـي  وكمـي 

مجـاالت النشـاط البشـري فـي المجتمـع: االقتصاديـة 

ولهـذا  واإلداريـة.  والثقافيـة  والسياسـية  واالجتماعيـة 

تغييـر  عمليـة  بأنهـا  التنميـة  »روجـرز«  يعـرف  السـبب 

الـذي  واالقتصـادي  االجتماعـي  النظـام  نحـو  مقصـود 

الدولـة.  إليـه  تحتـاج 

ثالًثا- اإلعالم التنموي:

عـام  فـي  المتحـدة،  لألمـم  العامـة  الجمعيـة  حـددت 

ـا لإلعـالم  يوًمـا عالميًّ أكتوبـر مـن كل عـام   24 يـوم   ،1972

اإلنمائـي؛ وذلـك بهـدف لفت انتبـاه الرأي العام العالمي 

لمشـكالت التنميـة والحاجـة إلـى تعزيـز التعـاون الدولي 

مـن أجـل حلهـا.

المعلومـات  نشـر  تحسـين  أن  المتحـدة  األمـم  وتـرى 

وتعبئة الرأي العام، وال سـيما بين الشـباب، من شـأنه 

التنميـة،  بمشـكالت  الوعـي  مـن  مزيـد  إلـى  يـؤدي  أن 

وبالتالـي، تعزيـز الجهـود فـي مجـال التعـاون الدولـي مـن 

التنميـة. أجـل 

وقـد ظهـر مفهـوم اإلعالم التنموي أيًضـا عام 1974 على 

يد »ولبر شـرام« في كتابه »وسـائل اإلعالم والتنمية«.

ويرى »شرام« أن هناك ثالث وظائف ضرورية لالتصال 

المراقـب  أولهـا: وظيفـة  الشـاملة،  التنميـة  فـي مجـال 

الستكشـاف اآلفـاق وإعـداد التقاريـر عـن األخطـار التـي 

تواجـه المجتمـع، وثانيها: الوظيفة السياسـية وتتم من 

خـالل المعلومـات التـي تتيـح اتخـاذ القـرارات المتعلقـة 

بالسياسـة وإصـدار التشـريعات، وثالثهـا: التنشـئة مـن 

خـالل تعليـم أفـراد المجتمـع المهـارات والمعتقـدات.

مفهوم اإلعالم التنموي وخصائصه: • 

اإلعالميـة  »المنظومـة  بأنـه:  التنمـوي  اإلعـالم  يعـّرف 

التنميـة«.  قضايـا  تعالـج  التـي  الفرعيـة  أو  الرئيسـة 

تضطلـــع وســـائل اإلعـــام بوظيفـــة 
مهمـــة تتمثـــل فـــي خدمـــة قضايـــا التنميـــة، 
وخاصـــة فـــي الـــدول الناميـــة التـــي تتطلـــع 
ـــر  لتحقيـــق النهـــوض االقتصـــادي والتغيي

االجتماعـــي.
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التـي  النشـاطات  جميـع  إلـى  التنمـوي  اإلعـالم  ويشـير 

خدمـة  بهـدف  وذلـك  اإلعـالم؛  وسـائل  بهـا  تقـوم 

وسـائل  وتوجيـه  العامـة،  أهدافـه  وتحقيـق  المجتمـع 

االتصـال الجماهيـري بشـكل يحقـق أهـداف التنمية في 

مصالحـه. مـع  ويتفـق  المجتمـع 

باتجـاه  التفاعليـة  قدراتـه  التنمـوي  اإلعـالم  ويخصـص 

مالمسـة احتياجـات الجمهـور بالتعـرف عليهـا ووضـع 

المهمـة  المصيريـة  للقضايـا  والحلـول  الفرضيـات 

الجماهيريـة  والتعبئـة  االجتماعـي،  بالواقـع  المتعلقـة 

والتطـور. لالرتقـاء 

االتصاليـة  الجهـود  بأنـه  التنمـوي  اإلعـالم  يعـّرف  كمـا 

مواقـف  خلـق  بهـدف  والمقصـودة  لهـا  المخطـط 

اإلعـالم  ويختـص  التنميـة،  تجـاه  إيجابيـة  واتجاهـات 

النواحـي  مـن  المالئمـة  الظـروف  بتهيئـة  التنمـوي 

تطبيـق  أجـل  مـن  والثقافيـة  والنفسـية  االجتماعيـة 

فعـال. بشـكل  التنميـة  وبرامـج  خطـط 

واإلعـــالم التنمـــوي هـــو إعـــالم هـــادف وشـــامل، يســـعى 

لتحقيـــق أهـــداف اجتماعيـــة وتنمويـــة تخلـــق األرضيـــة 

المناســـبة إلنجـــاح الخطـــط التنمويـــة، ومرتبـــط بالنواحـــي 

والثقافيـــة  واالجتماعيـــة  واالقتصاديـــة  السياســـية 

والتربويـــة، وهـــو إعـــالم واقعـــي يســـتند إلـــى الصـــدق 

الجمهـــور،  مـــع  التعامـــل  فـــي  والصراحـــة  والوضـــوح 

والثقـــة المتبادلـــة.

أهمية اإلعالم التنموي:• 

نحـو  الدفـع قدًمـا  فـي  التنمـوى  اإلعـالم  أهميـة  تكمـن 

المطلـوب؛  بالشـكل  وإنجازهـا  التنميـة  لمسـار  األمـام 

فإنجـاز التنميـة يفترض تعبئة المـوارد الذاتية للمجتمع 

وفـق اسـتراتيجية واضحـة ومدروسـة لكيفيـة تحقيـق 

نطـاق  وتوسـيع  ناحيـة،  مـن  أولوياتهـا  التنميـة وحصـر 

المشـاركة الشـعبية مـن ناحيـة ثانيـة، وإنشـاء وتحديث 

الرئيـس  بالـدور  تنهـض  التـي  والمؤسسـات  األجهـزة 

فـي تنفيـذ الخطـط والبرامـج التنمويـة مـن ناحيـة ثالثـة، 

التنميـة  أعبـاء  توزيـع  فـي  العدالـة  مـن  قـدر  وتحقيـق 

وعوائدهـا مـن ناحيـة رابعـة.

ومن الناحية االجتماعية يقوم اإلعالم التنموي بتوسيع 

اآلفاق الفكرية، ولفت انتباه الناس إلى القضايا العامة 

باعتبـار أن التنميـة تتطلـب قيًمـا ومعاييـر ومعتقـدات 

اجتماعيـة متجـددة. فنظـام االتصـال هـو أداة للتغييـر 

نحـو نظـام اجتماعي شـامل.

وعلـى الصعيـد السياسـي فإنـه يهدف إلـى تأكيد أهمية 

مبدأ الوحدة الوطنية، وتوسـيع دائرة الحوار السياسـي، 

واتخـاذ  السياسـية،  المشـاركة  باتجـاه  النـاس  ودفـع 

القـرار، وتوضيـح األبعـاد الوطنيـة للتنميـة.

الظـروف  خلـق  إلـى  يسـعى  الثقافيـة  الناحيـة  ومـن 

المواتيـة للتنميـة ودعـم التحوالت االجتماعية، وترسـيخ 

واالهتمـام  التعليـم،  مجـال  فـي  اإليجابيـة  التطـورات 

االقتصـادي  التطـور  مـع  جنـب  إلـى  جنًبـا  بالتربيـة 

حضاريـة  إنسـانية  عمليـة  فالتنميـة  واالجتماعـي؛ 

. نسـبية و

قضايـا  خدمـة  إلـى  يهـدف  التنمـوي  فاإلعـالم  وهكـذا، 

إلـى  يسـعى  فهـو  أخـرى،  عامـة  وأهـداف  المجتمـع 

مـن  مسـتوحاة  اجتماعيـة  وغايـات  أهـداف  تحقيـق 

الحيويـة.  ومصالحـه  األساسـية  المجتمـع  حاجـات 

بالتنميـة  الحقيقـي  الوعـي  ترسـيخ  فـي  أيًضـا  ويسـهم 

القائـم علـى المصارحـة وتقديـم الحقائـق ومـن ثـم تبنـي 

الالزمـة. التنمويـة  الخطـط 

جميـع  إلـى  التنمـوي  اإلعـام  يشـير 
األنشـطة التـي تقـوم بهـا وسـائل اإلعـام؛ 
وتحقيـق  المجتمـع  خدمـة  بهـدف  وذلـك 
أهدافـه العامـة، وتوجيـه وسـائل االتصـال 
الجماهيـري بشـكل يحقـق أهـداف التنميـة 

مـع مصالحـه. ويتفـق  المجتمـع  فـي 
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رابًعا- دور اإلعالم في تنمية المجتمع:

ُيسـهم اإلعـالم التنمـوي فـي عملية التنمية السياسـية 

واالقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة بأشـكالها كافـة، 

ويقـع علـى عاتـق وسـائل اإلعـالم مسـؤولية اإلسـهام 

فـي تنميـة المجتمـع وتطويـره، خصوًصـا أنهـا تمتلـك 

ا كبيـًرا علـى السـلوك واألفـكار واالتجاهـات. تأثيـًر

وتعليميـة  تثقيفيـة  وظائـف  اإلعـالم  وسـائل  وتمتلـك 

المسـتحدثة،  الجديـدة  األفـكار  نشـر  علـى  تسـاعدها 

اإلعـالم  »أجهـزة  كتابـه  فـي  شـرام«  »ولبـر  أشـار  وقـد 

والتنميـة الوطنيـة« إلـى أهمية الدور التعليمي لوسـائل 

مًعـا  تتعـاون  أن  يمكنهـا  حيـث  الجماهيريـة؛  االتصـال 

فـي جميـع أنمـاط التعليم والتدريب، وقـد أثبتت قدرتها 

فـي ظـروف عديـدة مختلفـة داخـل المـدارس وخارجهـا، 

إضافـة إلـى تعليـم الكبـار.

كمـا يمتلـك اإلعـالم التنموي رؤية واسـتراتيجية تنموية 

ـا وقـدرة على اسـتخدام التقنيات الحديثة،  وتفكيـًرا علميًّ

تتوفـر  الدقـة  عاليـة  يعتمـد علـى وسـائل مهنيـة  فهـو 

لديهـا الشـروط الالزمـة إلنجـاح العمليـة التنمويـة. كمـا 

أنـه يعبـر عـن همـوم النـاس ومشـكالتهم، وتحدياتهـم، 

ويقتـرب منهـا؛ وبذلـك يحظـى بثقـة وقبـول الجماهيـر، 

مـا سـاعده علـى بنـاء العقـول والنفـوس.

يعمـــل اإلعـــالم التنمـــوي علـــى توعيـــة النـــاس ورفـــع 

محـــددة  قضايـــا  إلـــى  انتباههـــم  وشـــد  طموحاتهـــم 

جعـــل  إلـــى  وصـــوًلا  للتنميـــة  مالئـــم  منـــاخ  وخلـــق 

المجتمعـــي  الوعـــي  مـــن  جـــزًءا  التنمـــوي  الموضـــوع 

والفكـــر المؤسســـي، كمـــا أنـــه يســـاعد فـــي التركيـــز علـــى 

العمـــل مـــع المجتمـــع مـــن خـــالل البرامـــج التلفزيونيـــة 

واإلذاعيـــة، وحلقـــات النقـــاش التـــي تنظمهـــا الصحـــف 

اليوميـــة واألســـبوعية، التـــي تفيـــد فـــي نشـــر الوعـــي مـــن 

ناحيـــة، وفـــي جمـــع المعلومـــات مـــن ناحيـــة أخـــرى.

التنمويـة  والبرامـج  للخطـط  التنمـوي  اإلعـالم  يمهـد 

علـى  ويعمـل  تنفيذهـا،  عمليـة  ويواكـب  الحكوميـة 

الخلـل  مكامـن  لكشـف  التنفيـذ  وبعـد  أثنـاء  مراقبتهـا 

. تصحيحهـا و

ـا مـن  ا مهمًّ كمـا يلعـب اإلعـالم التنمـوي دوًرا سياسـيًّ

خـالل تقويـة العالقـة بيـن القيـادة والشـعب، وتوسـيع 

والدولـة،  المجتمـع  وبيـن  المجتمـع،  أفـراد  بيـن  الحـوار 

األمـر الـذي يعـزز المشـاركة السياسـية فـي المجتمـع. 

فـي  اإليجابيـة  التطـورات  التنمـوي  اإلعـالم  يرسـخ  كمـا 

كبيـًرا  ـا  ثقافيًّ ا  دوًر يـؤدي  كمـا  والتعليـم،  التربيـة  مجـال 

كونـه ُيسـهم فـي رفـع مسـتوى الثقافـة والتعليـم لـدى 

المجتمـع. أفـراد 

ـــدور األساســـي لإلعـــالم التنمـــوي يركـــز  ـــا، فـــإن ال وختاًم

علـــى بنـــاء اإلنســـان، ولـــذا فهـــو ُيعـــد إحـــدى أهـــم وســـائل 

ـــز  ـــة الحـــث والتحفي ـــه يقـــوم بعملي ـــة البشـــرية، ألن التنمي

وتغييـــر االتجاهـــات، ويعمـــل خـــالل وســـائله المتعـــددة 

المكتوبـــة والمقـــروءة والمســـموعة، ووســـائل اإلعـــالم 

ــالل  ــن خـ ــا مـ ــتوى عملهـ ــاء بمسـ ــى االرتقـ ــدة، علـ الجديـ

المضمـــون  ذات  الصحيحـــة  المعلومـــات  تقديـــم 

اإلعـــالم  ُيســـهم  كمـــا  العلميـــة.  والقيمـــة  الفكـــري 

والمعلومـــات  والبيانـــات  الحقائـــق  بتقديـــم  التنمـــوي 

الصحيحـــة والدقيقـــة، التـــي تمّكـــن القائميـــن بالتنميـــة 

ـــي ُتحقـــق  ـــح، وبالتال ـــام بعملهـــم بشـــكل صحي مـــن القي

ــا. ــة أهداَفهـ ــُة التنميـ عمليـ

علـــى  التنمـــوي  اإلعـــام  يعمـــل 
طموحاتهـــم،  ورفـــع  النـــاس،  توعيـــة 
محـــددة،  قضايـــا  إلـــى  انتباههـــم  وشـــد 
وخلـــق منـــاخ مائـــم للتنميـــة، وصـــولًا إلـــى 
جعـــل قضيـــة التنميـــة جـــزًءا مـــن الوعـــي 

المؤسســـي. والفكـــر  المجتمعـــي 



مركز املعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد الثاني - أغسطس ٢٠٢١

115

أ. أســمـاء رفـاعـــي الشـــحري
ــة ــ ــي ــجــ ــ ــي ــ ــرات ــ ــت االســ ــا  ــ ــايـ ــ ــضـ ــ ــقـ ــ الـ إدارة   - ــي  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ ــث  ــ ــاحــ ــ ــ  ب
مـــــــــركـــــــــز الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات ودعــــــــــــــــــم اتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار

التواصـــل  وســـائل  اســـتخدام  تعاظـــم  ضـــوء  فـــي 

عليهـــا  واالعتمـــاد  األخيـــرة،  اآلونـــة  فـــي  االجتماعـــي 

كمصـــدر للحصـــول علـــى المعلومـــات ومتابعـــة األخبـــار، 

أصبحـــت منصـــات التواصـــل االجتماعـــي بمثابـــة حاضنـــة 

جديـــدة لصناعـــة وتـــداول الشـــائعات، وبيئـــة خصبـــة 

النتشـــارها، إذ أفضـــى االســـتخدام المفـــرط لإلنترنـــت، 

ما وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، إلـــى تغييـــر  وال ســـيَّ

ــر  ــّم تغييـ ــن ثـ ــر، ومـ ــا البشـ ــل بهـ ــي يتواصـ ــة التـ الطريقـ

تـــداول المعلومـــات والشـــائعات. طـــرق 

علـى  الضـوء  الورقـة  هـذه  تسـلِّط  اإلطـار،  هـذا  وفـي 

المحـددات والعوامـل التـي ُتسـهم فـي صناعـة وتـداول 

الشـائعات عبر وسـائل التواصل االجتماعي، فضال عن 

الوبـاء المعلوماتـي الـذي انتشـر عبـر منصـات التواصـل 

االجتماعـي إبَّـان تفشـي جائحـة كورونـا.

بيئــة  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
الشــائعات لنمــو  خصبــة 

يـت دراسـة ظاهـرة الشـائعات بأهميـة بالغـة فـي 
ِ

َحظ

أبحـاث العلـوم االجتماعيـة علـى مـدار القـرن الُمنصـرم، 

الحـرب  حقبـة  وحتـى  حينهـا  الدراسـات  تلـك  وتوصلـت 

العالميـة الثانيـة إلـى أن الـكالم الشـفهي كان الوسـيلة 

الرئيسـة لتـداول الشـائعات، إال أن اسـتخدام اإلنترنـت 

علـى نطـاق واسـع الحًقـا أدى إلـى ظهـور مرحلـة جديـدة 

ما فـي أعقـاب انتشـار  فـي دراسـة الشـائعات، وال سـيَّ

العقديـن  مـدار  علـى  االجتماعـي  التواصـل  وسـائل 

جديـدة  أدوات  الوسـائل  تلـك  وفـرت  إذ  الماضييـن؛ 

ن أي شـخص من مشاركة  لمشـاركة المعلومات، ُتمكِّ

أي محتـوى علـى تلـك المنصـات والوصـول إلـى شـريحة 

يجعلهـا  بمـا  قيـود،  دون  المسـتخدمين  مـن  عريضـة 

بيئـة خصبـة لنمـو الشـائعات. 

الشـائعة  مصطلـح  تعريـف  فـإن  السـياق،  هـذا  وفـي 

ولـم  االجتماعيـة،  العلـوم  باحثـي  بيـن  جـدل  ظـل محـل 

يتـم التوصـل إلـى تعريـف نهائـي لتلـك الظاهـرة كسـائر 

مفاهيـم العلـوم االجتماعيـة األخـرى، إال أن هناك اتفاقا 

بظاهـرة  المتعلقـة  السـمات  مـن  مجموعـة  بشـأن 

معلومـة  علـى  تنطـوي  أنهـا  أوال:  وهـي:  الشـائعات؛ 

صلـة  ذات  المعلومـة  تكـون  ثانًيـا:  مزيفـة،  أو  خاطئـة 

بالموضوعـات المتداولـة فـي فتـرة معينـة، ثالًثـا: تفتقـر 

بيئـة  فـي  تنشـأ  رابًعـا:  األدلـة،  إلـى  المعلومـات  تلـك 

مـن الغمـوض الـذي يكتنـف حدثـا معينـا أو فـي سـياق 

المحتمـل.  التهديـد  أو  الخطـر  انتشـار 

وفـي السـياق ذاتـه، ُتعـرف الشـائعة بأنهـا: »معلومـات 

أو أخبـار شـفهية أو كتابيـة غيـر مؤكـدة المصـدر، تظهـر 

لتفسـير موقـف يكتنفه الغمـوض نتيجة لغياب األخبار 

موضـوع  ويـدور  والشـاملة،  والموضوعيـة  الدقيقـة 

الشـائعة حـول شـخص أو فكـرة أو شـيء مـا، ويعتمـد 

مدى انتشـار الشـائعة على أهمية موضوعها في حياة 

النـاس ووجـود وضـع غامـض يحتاج إلى تفسـير«، فيما 

يعرفهـا بعـض العلمـاء بأنهـا »خبـر أو مجموعـة مـن 

األخبار الزائفة التي تنتشـر في المجتمع بشـكل سـريع، 

صحتهـا،  فـي  منهـم  ظًنـا  العامـة؛  بيـن  تداولهـا  ويتـم 

ودائًمـا مـا تكـون هذه األخبار شـيقة ومثيـرة، وتفتقر إلى 

فن صناعة الشائعات عبر وسائل التواصل 
االجتماعي
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المصـدر الموثـوق بـه الـذي يحمـل أدلـة علـى صحتهـا، 

وتهـدف هـذه األخبـار إلـى التأثيـر علـى الـروح المعنويـة 

وإثـارة البلبلـة وزرع بـذور الشـك، وقـد تكـون ذات طابـع 

عسـكري أو سياسـي أو اقتصـادي أو اجتماعـي«. 

وفـي ضـوء التطـور التكنولوجـي السـريع الـذي شـهده 

تزايـد  مـع  وخاصـة  األخيـرة،  السـنوات  فـي  العالـم 

اإلنترنـت  وشـبكات  المحمولـة  الهواتـف  اسـتخدام 

ووسـائل التواصل االجتماعي، أصبح نشـر المعلومات 

منصـات  تتيـح  إذ  مضـى؛  وقـت  أي  مـن  سـرعة  أكثـر 

التواصـل االجتماعـي لألشـخاص نشـر المعلومـات فـي 

مصداقيـة  عـن  النظـر  بغـض  الفعلـي،  حدوثهـا  وقـت 

هائلـة  تحديـات  خلـق  إلـى  أدى  بمـا  المعلومـات،  تلـك 

واألخبـار؛  المعلومـات  تلـك  موثوقيـة  بضمـان  تتعلـق 

مّمـا أفضـى إلـى تحويـل منصـات التواصـل االجتماعـي 

للشـائعات.  جديـدة  حاضنـة  إلـى 

وتجـدر اإلشـارة إلـى أن هنـاك مجموعـة مـن العوامـل 

التي ُتسـهم في تعزيز دور وسـائل التواصل االجتماعي 

المقـام  فـي  تتعلـق  والتـي  للشـائعات،  حاضنـة  كبيئـة 

التواصـل  وسـائل  مسـتخدمي  أعـداد  بكثـرة  األول 

االجتماعـي فـي اآلونـة األخيرة، وسـرعة وسـهولة تداول 

المعلومـات عبـر تلـك الوسـائل، سـواء كانـت صحيحـة 

ُمطلـق  شـخصية  علـى  التعـّرف  وصعوبـة  خاطئـة،  أم 

الشـائعة علـى وجـه التحديـد، وعـدم وجـود رقابـة فعالـة 

منصـات  علـى  المزيفـة  األخبـار  وتـداول  نشـر  تجـرم 

عليهـا  االعتمـاد  عـن  فضـال  االجتماعـي،  التواصـل 

األخبـار.  علـى  للحصـول  رئيـس  كمصـدر 

يســتخدمون  العالــم  ســكان  نصــف  أوًلا: 
االجتماعــي التواصــل  وســائل 

»هوتسويت«  مؤسسة  عن  الصادر  التقرير  أفاد 

التواصل  وسائل  مستخدمي  عدد  بأن   Hootsuite

مليارات   4,48 نحو   ،2021 يوليو  حتى  بلغ  قد  االجتماعي 

مستخدم حول العالم، بما يعادل 57% تقريًبا من إجمالي 

سكان العالم؛ إذ نما عدد مستخدمي مواقع التواصل 

الماضي  العام  خالل  العالم  مستوى  على  االجتماعي 

بمقدار 520 مليون شخص، وهو ما يشير إلى أن معدل 

النمو السنوي لعدد المستخدمين قد تجاوز %13.

مـن  تسـعة  كل  مـن  واحـدا  أن  إلـى  التقريـر  وأشـار 

مسـتخدمي وسـائل التواصـل االجتماعـي فـي يوليو 2021 

قـد بـدأ فـي اسـتخدام المنصـات االجتماعيـة ألول مـرة 

ا السـابقة، عـالوة علـى ذلـك،  خـالل االثنـي عشـر شـهًر

زاد إجمالـي عـدد المسـتخدمين فـي يوليـو 2021، بمقـدار 

147 مليـون مسـتخدم مقارنـة باألشـهر الثالثـة السـابقة 

فقـط، بمعـدل نمـو ربـع سـنوي بلـغ نحـو %3,5.

يقضــون  العالــم  ســكان  أن  التقريــر  ــد  أكَّ وقــد  هــذا، 

اســتخدام  فــي  ــا  يوميًّ ســاعات  ســبع  مــن  يقــرب  مــا 

المخصــص  الوقــت  ضعــف  مــن  أكثــر  أي  اإلنترنــت، 

مــن %95  أكثــر  أن  إلــى  ا  التلفزيــون، مشــيًر لمشــاهدة 

مــن مســتخدمي اإلنترنــت حــول العالــم يســتخدمون 

االجتماعــي.  التواصــل  منصــات 

مؤسسـة  عـن  صـادر  تقريـر  أوضـح  اإلطـار،  هـذا  وفـي 

»هوتسـويت«  Hootsuite فـي أبريـل 2021، أن متوسـط 

التواصـل  لمنصـات  انضمـوا  الذيـن  األشـخاص  عـدد 

االجتماعـي خـالل عـام 2020، تجـاوز 1,3 مليـون مسـتخدم 

جديـد يوميـا، أي مـا يقـرب مـن 15 مسـتخدًما جديـًدا فـي 

الثانيـة، وأن المسـتخدم العـادي لديـه 8,4 حسـابات على 

مختلفـة.  اجتماعيـة  منصـات 

وســـائل  علـــى  االعتمـــاد  تعاظـــم 
ظهـــور  إلـــى  أدى  االجتماعـــي  التواصـــل 
مرحلـــة جديـــدة فـــي دراســـة الشـــائعات؛ 
إذ وفـــرت تلـــك المنصـــات أدوات جديـــدة 
لمشـــاركة المعلومـــات، والوصـــول إلـــى 
شـــريحة عريضـــة مـــن المســـتخدمين دون 
قيـــود، بمـــا يجعلهـــا بيئـــة خصبـــة لنمـــو 

الشـــائعات.



مركز املعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد الثاني - أغسطس ٢٠٢١

11٧

 We ولفـــت تقريـــر مؤسســـة األبحـــاث التســـويقية » 

 ،»Hootsuite « بالتعـــاون مـــع مؤسســـة »Are Social

مســـتخدمي  أن  إلـــى  االنتبـــاه   ،2021 ينايـــر  فـــي  الصـــادر 

يقـــرب  مـــا  يقضـــون  االجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات 

التواصـــل  مواقـــع  لتصفـــح  ونصـــف  ســـاعتين  مـــن 

ـــح أن يصـــل إجمالـــي  المرجَّ ـــا، ومـــن  يوميًّ االجتماعـــي 

عـــدد الســـاعات التـــي يقضيهـــا مســـتخدمو وســـائل 

التواصـــل االجتماعـــي علـــى مســـتوى العالـــم بنهايـــة 

العـــام الجـــاري 2021، نحـــو 3,7 تريليونـــات ســـاعة ســـنويا، 

أي مـــا ُيعـــادل أكثـــر مـــن 420 مليـــون ســـنة. 

ثانًيــا: ســهولة نشــر وتــداول المعلومــات عبــر 
وســائل التواصــل االجتماعي

اكتســـبت وســـائل التواصـــل االجتماعـــي زخًمـــا خاًصـــا 

فـــي اآلونـــة األخيـــرة؛ حيـــث إنـــه ال يقتصـــر اســـتخدام تلـــك 

المنصـــات علـــى التواصـــل مـــع اآلخريـــن فحســـب، وإنمـــا 

يتـــم اســـتخدامها لمواكبـــة األحـــداث الجاريـــة، ومعرفـــة 

األخبـــار العاجلـــة فـــور حدوثهـــا، ومـــن ثـــّم توســـيع نطـــاق 

وتنـــوع المعلومـــات التـــي يحصـــل عليهـــا الفـــرد مـــن 

ــع  ــح تلـــك المواقـ ــي؛ إذ تتيـ ــل االجتماعـ ــائل التواصـ وسـ

لمســـتخدميها ســـرعة نشـــر المعلومـــات دون التدقيـــق 

فـــي مصداقيتهـــا أوًلا، بمـــا يثيـــر المخـــاوف المتعلقـــة 

بصناعـــة وتـــداول الشـــائعات. 

وفــي هــذا الشــأن، فــإن ســرعة تــداول المعلومــات عبــر 

وســائل التواصــل االجتماعــي ُتســهم بدورهــا فــي نشــر 

الشــائعات؛ نظــًرا ألن المعلومــات التــي تنطــوي عليهــا 

الشــائعة غالًبــا مــا ترتبــط بموضــوع محــل جــدل ونقــاش 

حــاالت  بيــن  طرديــة  عالقــة  توجــد  إذ  انتشــارها؛  وقــت 

الطــوارئ واألحــداث المحفوفــة بالمخاطــر وبيــن انتشــار 

لنشــر  المقــرر  الوقــت  لمحدوديــة  نظــًرا  الشــائعات؛ 

البيانــات الرســمية الخاصــة باألولــى، فضــًلا عــن صعوبــة 

بمــا يدفــع  باألخيــرة،  المتعلقــة  الحقائــق  إلــى  الوصــول 

لــم  التــي  المعلومــات  بعــض  لتصديــق  النــاس  بعــض 

يكونــوا ليصدقوهــا فــي ظــل الظــروف العاديــة، عــالوة 

يزيــد  تــداول وتكــرار الشــائعات  علــى ذلــك، فــإن مجــرد 

مــن قــوة تأثيرهــا، والتــي قــد تســتمر ألســابيع، حتــى فــي 

أعقــاب تأكــد األشــخاص مــن زيــف تلــك المعلومــة. 

وهنـــاك بعـــض األســـباب المتعلقـــة بطريقـــة صناعـــة 

الشـــائعة ذاتهـــا؛ إذ توصّلـــت بعـــض الدراســـات إلـــى 

أن طريقـــة صياغـــة الشـــائعة ُتعـــد إحـــدى المحـــددات 

الرئيســـة لتداولهـــا؛ نظـــًرا ألن المعلومـــات التـــي يتـــم 

عرضهـــا بنبـــرة مقنعـــة وبطريقـــة إخباريـــة لديهـــا فـــرص 

أكبـــر للتـــداول علـــى منصـــات التواصـــل االجتماعـــي مـــن 

تلـــك التـــي يتـــم عرضهـــا بصـــورة مغايـــرة، وفـــي هـــذا 

اإلطـــار، أثبتـــت الدراســـات أن القصـــص التـــي يتـــم ســـردها 

ــًرا علـــى  ــة وتأثيـ ــر فعاليـ ــات تكـــون أكثـ ــات األزمـ فـــي أوقـ

األفـــراد مـــن الصحافـــة المعياريـــة التـــي تلتـــزم بالمعاييـــر 

المهنيـــة لنشـــر المعلومـــة، فضـــال عـــن أن تصريحـــات 

شـــهود العيـــان التـــي يتـــم صياغتهـــا بصـــورة إخباريـــة 

تكـــون أكثـــر تـــداوًلا بيـــن مســـتخدمي وســـائل التواصـــل 

بأنـــه  األشـــخاص  أحـــد  ادعـــاء  ألن  نظـــًرا  االجتماعـــي؛ 

شـــاهد عيـــان يخلـــق مصداقيـــة فـــي المعلومـــات التـــي 

ينشـــرها، ويحفـــز اآلخريـــن علـــى مشـــاركة وتـــداول تلـــك 

المعلومـــات؛ بمـــا يـــؤدي إلـــى زيـــادة نشـــر الشـــائعات 

فـــي نهايـــة المطـــاف. 

ثالًثا: االعتماد على وسائل التواصل االجتماعي 
كمصدر لمتابعة األخبار

ـــا  ا إخباريًّ أصبحـــت وســـائل التواصـــل االجتماعـــي مصـــدًر

التواصل  منصات  مستخدمو 
االجتماعي يقضون في المتوسط ساعتين 
المنصات،  تلك  لتصفح  يوميًّا  ونصف 
ومن المرجَّح أن يصل إجمالي عدد ساعات 
بنهاية  العالم  مستوى  على  االستخدام 
2021، نحو 3,٧ تريليونات ساعة سنويًّا، أي 

ما يُعادل أكثر من ٤20 مليون سنة.
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ـــى  ـــرة؛ إذ يعتمـــد األشـــخاص عل ـــة األخي فعـــاًلا فـــي اآلون

منصـــات التواصـــل االجتماعـــي لمواكبـــة آخـــر التحديثـــات 

والتطـــورات المتعلقـــة باألحـــداث الجاريـــة؛ نظـــًرا ألن 

تلـــك المنصـــات توفـــر لمســـتخدميها إمكانيـــة نشـــر 

المعلومـــات بشـــأن بعـــض األحـــداث فـــور حدوثهـــا، 

ـــر مســـبوق للوصـــول  ا غي ـــل مصـــدًر ـــي فهـــي تمثِّ وبالتال

ـــد المشـــاركة االســـتباقية  إلـــى المعلومـــات، ورغـــم فوائ

عـــدة  علـــى  تنطـــوي  فإنهـــا  واألخبـــار،  للمعلومـــات 

ما نشـــر التحديثـــات العاجلـــة بشـــكل  مخاطـــر، ال ســـيَّ

أ، بمـــا يحـــول دون التحقـــق مـــن مـــدى صحـــة تلـــك  ُمجـــزَّ

ـــت  ـــة فـــي وقـــت نشـــرها، والتـــي يثُب المعلومـــات المحدث

تعاظـــم  وبالتالـــي  صحيـــح،  غيـــر  بعضهـــا  أن  الحًقـــا 

مواقـــع  عبـــر  الشـــائعات  وتـــداول  نشـــر  احتماليـــة 

التواصـــل االجتماعـــي. 

وفـي هـذا السـياق، أشـار تقريـر معهـد رويتـرز السـنوي 

لإلعـالم الرقمـي إلـى أن  قـراءة القصـص اإلخباريـة ُتعـد 

أحـد أهـم الدوافـع الثالثـة الرئيسـة السـتخدام منصـات 

التواصـل االجتماعـي علـى الصعيـد العالمـي، مؤكـًدا أن 

احتماليـة متابعـة األفـراد لألخبـار عبـر وسـائل التواصـل 

االجتماعـي تـزداد بمقـدار الضعـف مقارنـة بالبحث عنها 

ـد 56% مـن المشـاركين  فـي الصحـف والمجـالت، كمـا أكَّ

بتقريـر  المشـمول  الرقميـة  األخبـار  اسـتطالع  فـي 

رويتـرز أنهـم  يسـتخدمون وسـائل التواصـل االجتماعي 

لمتابعـة األخبـار.

ورغم أن ثلثي المشـاركين في االسـتطالع من الشـباب 

عاًمـا يسـتخدمون  و24   18 بيـن  أعمارهـم  تتـراوح  الذيـن 

منصـات التواصـل االجتماعـي لمتابعة األخبـار، فإن هذا 

ـد أكثر  األمـر ال يقتصـر علـى جيـل الشـباب فحسـب؛ إذ أكَّ

مـن نصـف البالغيـن المشـاركين باالسـتطالع، والذيـن 

تبلـغ أعمارهـم نحـو 55 عاًمـا، أنهم يسـتخدمون وسـائل 

التواصـل للهـدف ذاته.

تطبيـــق  بـــأن  رويتـــرز  معهـــد  تقريـــر  أفـــاد  وقـــد  هـــذا، 

األولـــى  الوجهـــة  ُيعـــد   Facebook »فيســـبوك« 

لُمســـتخدمي منصـــات التواصـــل االجتماعـــي للحصـــول 

فـــي  المشـــاركين  مـــن   %44 ـــد  أكَّ إذ  األخبـــار؛  علـــى 

االســـتطالع فـــي شـــتى أنحـــاء العالـــم أنهـــم يســـتخدمون 

تطبيـــق  جـــاء  فيمـــا  األخبـــار،  لمتابعـــة  »فيســـبوك« 

»يوتيـــوب« YouTube فـــي المركـــز الثانـــي بنســـبة %29، 

يليـــه تطبيـــق »واتســـاب« WhatsApp ، ورغـــم أن تطبيـــق 

»تويتـــر« Twitter يمتلـــك عـــدًدا أقـــل مـــن المســـتخدمين 

ـــة بالتطبيقـــات ســـالفة الذكـــر،  النشـــطين شـــهريا مقارن

فإنـــه يحظـــى بشـــعبية كبيـــرة فيمـــا يتعلـــق بمتابعـــة 

اإلخبـــاري. المحتـــوى 

ورغـم اسـتخدام منصات التواصـل االجتماعي للوصول 

إلـى المحتـوى اإلخبـاري، فـإن تلـك المنصـات ال تتمتـع 

بثقـة المسـتخدمين مقارنـة بوسـائل اإلعـالم األخـرى؛ 

معهـد  باسـتطالع  المشـاركين  مـن   %44 ـد  أكَّ حيـث 

رويتـرز أنهـم يثقـون فـي معظـم محتـوى األخبـار الـواردة 

تلـك  الثقـة  مسـتويات  إن  حيـث  اإلعـالم،  بوسـائل 

اإلخبـاري  بالمحتـوى  يتعلـق  فيمـا   %24 إلـى  انخفضـت 

االجتماعـي.  التواصـل  وسـائل  تقدمـه  الـذي 

وفـي هـذا السـياق، أظهـر اسـتطالع للرأي أجرته شـركة 

فـي  الثقـة  مسـتوى  بشـأن   )Statista( »ستاتيسـتا« 

2020، أن 53% مـن  ا مـن نوفمبـر  اعتبـاًر وسـائل اإلعـالم، 

التقليديـة  اإلعـالم  وسـائل  فـي  يثقـون  المشـاركين 

للحصـول علـى األخبـار والمعلومات المهمـة، فيما يثق 

35% مـن المشـاركين بوسـائل التواصـل االجتماعي في 

هـذا الصـدد. 

ــن  ــد مـ ــائعة تُعـ ــة الشـ ــة صياغـ طريقـ
نظـــًرا  لتداولهـــا؛  الرئيســـة  المحـــددات 
ألن المعلومـــات التـــي يتـــم عرضهـــا بنبـــرة 
مقنعـــة وبطريقـــة إخباريـــة لديهـــا فـــرص 
التواصـــل  منصـــات  علـــى  للتـــداول  أكبـــر 
االجتماعـــي مـــن تلـــك التـــي يتـــم عرضهـــا 

مغايـــرة. بصـــورة 
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رابًعــا: غمــوض مصــدر المعلومة وهشاشــة 
أنظمــة الرقابة

العوامـل  بحثـت  التـي  الدراسـات  العديـد مـن  توصلـت 

التواصـل  الشـائعات عبـر وسـائل  تـؤدي النتشـار  التـي 

االجتماعـي إلـى أن العامـل األول فـي ترويـج الشـائعات 

المحتـوى،  جاذبيـة  تليهـا  الُمرسـل  بمصداقيـة  يتعلـق 

تـداول  دون  يحـول  المحتـوى  غمـوض  أن  ورغـم 

قـد  المصـدر  فـإن غمـوض  كبيـرة،  الشـائعات بصـورة 

كبيـرة.  بصـورة  الشـائعات  إثـارة  إلـى  يـؤدي 

وعلـى النقيـض مـن ذلـك، فـإن العالقـات والتفاعـالت 

التواصـل االجتماعـي،  تربـط مسـتخدمي وسـائل  التـي 

سـواء كانوا أصدقاء، أو متابعين، أو أعضاء في نفس 

المعلومـات  ونشـر  تدفـق  علـى  تؤثـر  قـد  المجموعـة، 

المشـاركون  ـد  أكَّ إذ  الشـائعات؛  علـى  تنطـوي  التـي 

فـي دراسـة اسـتقصائية أجرتهـا شـركة »ستاتيسـتا« 

2020،  أهميـة معرفـة الشـخص  )Statista(، فـي يونيـو 

الـذي كتـب المعلومة؛ حيث أشـار 55% من المشـاركين 

إلـى أنهـم يثقـون فـي المعلومـات حال معرفـة َمن قام 

ونشـرها.  ببلورتهـا 

التواصـل  وسـائل  طبيعـة  أن  إلـى  اإلشـارة  وتجـدر 

االجتماعي غير الخاضعة لإلشـراف، وهشاشـة أنظمة 

الرقابـة الموجهـة لتلـك المنصـات، بما يـؤدي إلى ظهور 

وانتشار الشائعات، ورغم أن معظم منصات التواصل 

االجتماعـي تسـتخدم تقنية للـذكاء االصطناعي تمّكنها 

فـإن  المرفـوض وحظـره،  المحتـوى  إلـى  الوصـول  مـن 

علـى  الشـائعات  نشـر  دون  َتُحـل  لـم  األنظمـة  تلـك 

عرضهـا  أشـكال  لتنـوع  االجتماعـي،  التواصـل  وسـائل 

عـن  فضـال  والفيديوهـات،  والصـور،  المنشـورات،  بيـن 

و«الميمـز«.  »الكوميكـس«  المصـورة  القصـص 

»جائحــة المعلومــات الخاطئــة«.. جائحة 
كورونــا نموذًجا 

بصورة  المستجد  كورونا  فيروس  تفشي  ضوء  في 

وتوصيات  وإرشادات  المعلومات  ونقص  مفاجئة، 

الجديد،  بالفيروس  المتعلقة  والمتخصصين  األطباء 

اإلخبارية  المنافذ  من  العديد  في   المشكالت  وتفاقم 

الرئيسة؛ إذ تّم تعيين مراسلين ومحررين لم يتلقوا أي 

تدريب طبي أو صحي بما يمّكنهم من التغطية الفعالة 

لفهم  الحثيثة  األفراد  مساعي  مع  الوباء،  النتشار 

طرق  أو  أعراضه  سواء  للفيروس،  الصحية  المخاطر 

الوقاية والعالج منه، كانت منصات التواصل االجتماعي 

العالم  المعلومات استخداًما في  أكثر مصادر  بين  من 

الشائعات  انتشار  إلى  أفضى  مّما  الجائحة؛  خالل 

وسائل  على  والمضللة  المتضاربة  والمعلومات 

د ما يقرب من ثلثي الشعب  أكَّ إذ  التواصل االجتماعي؛ 

بشأن  مضللة  معلومات  شاهدوا  أنهم  األمريكي 

الفيروس، وفًقا لدراسة أجرها مركز »بيو« لألبحاث. 

المصـدر  ـل  تمثِّ االجتماعـي  التواصـل  أن وسـائل  ورغـم 

مسـتوى  علـى  األخبـار  علـى  للحصـول  موثوقيـة  األقـل 

ا إخباريًّا شـائًعا لالطالع على  العالـم، فإنهـا كانـت مصدًر

األخبـار والتحديثـات المتعلقـة بفيـروس كورونـا، وذلـك 

منظمـة  مثـل  العالميـة  الصحيـة  بالمنظمـات  مقارنـة 

الصحـة العالميـة، أو السـلطات الصحيـة الوطنيـة مثـل 

فـي  منهـا،  والوقايـة  األمـراض  علـى  السـيطرة  مراكـز 

وجنـوب  اليابـان  فـي  وخاصـًة  العالـم،  دول  مـن  العديـد 

دراسـة  أظهـرت  الشـأن  هـذا  وفـي  والبرازيـل،  إفريقيـا 

مـن  ا  اعتبـاًر  )Statista( »ستاتيسـتا«  شـركة  أجرتهـا 

ترويـــج  فـــي  األول  العامـــل 
الشـــائعات يتعلـــق بمصداقيـــة الُمرســـل، 
أن  ورغـــم  المحتـــوى،  جاذبيـــة  تليهـــا 
تـــداول  دون  يحـــول  المحتـــوى  غمـــوض 
الشـــائعات بصـــورة كبيـــرة، فـــإن غمـــوض 
المصـــدر قـــد يـــؤدي إلـــى إثـــارة الشـــائعات 

كبيـــرة. بصـــورة 
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مـارس 2020، أن 54% مـن البالغيـن الذيـن تتـراوح أعمارهم 

بين 18 و 35 عاًما يتلقون معظم معلوماتهم المتعلقة 

االجتماعـي،  التواصـل  منصـات  مـن  كورونـا  بجائحـة 

مقارنـة بــ 25% ممـن تبلـغ أعمارهـم 55 عاًمـا أو أكثـر. 

لألمـم  العـام  العـام  األميـن  ـد  أكَّ اإلطـار،  هـذا  وفـي 

كورونـا  جائحـة  أن  جوتيريـس«  »أنطونيـو  المتحـدة 

ُيسـمى  مـا  أو  معلوماتـي«  »وبـاء  ظهـور  إلـى  أفضـت 

وسـائل  أن  ورغـم  الخاطئـة«،  المعلومـات  »جائحـة  بــ 

التواصـل االجتماعـي سـاهمت في  انتشـار المعلومات 

ـل  مثَّ بمـا  بالفيـروس  الخاصـة  والشـائعات  المضللـة 

تهديـًدا ال يقـل خطـورة عـن تفشـي الفيـروس نفسـه، 

فإنهـا كانـت بمثابـة سـالح ذي حديـن إبَّـان الجائحة، فقد 

النـاس  بعـض  إبقـاء  فـي  وفـرت معلومـات سـاهمت 

المتعلقـة  التحديثـات  جميـع  علـى  ومطلعيـن  آمنييـن 

الفعـال  التواصـل  علـى  الحفـاظ  عـن  فضـال  بالجائحـة، 

العالـم.  أنحـاء  البشـر فـي شـتى  بيـن 

المعلومـات  حجـم  أن  إلـى  الخبـراء  أشـار  وقـد  هـذا، 

كورونـا  بفيـروس  المتعلقـة  والشـائعات  المضللـة 

العامـة  الصحـة  إرشـادات  وصـول  صعوبـة  يفاقـم 

ما أن بعـض المعلومـات  الدقيقـة للمواطنيـن، ال سـيَّ

مثـل  التنفيـذ  سـهلة  نصائـح  علـى  يحتـوى  المضللـة 

المواظبـة علـى تنـاول الثـوم والغرغـرة بالميـاه المالحـة 

الشـائعات  بعـض  أن  كمـا  الفيـروس،  مـن  للوقايـة 

مدفوعـة بعوامـل سياسـية فـي المقـام األول، وخاصًة 

بعـض المعلومـات المضللـة التـي روجـت لهـا بعـض 

مقاطـع  مثـل  والنشـطاء،  واألحـزاب  الحكومـات 

قامـت  الصينيـة  الحكومـة  أن  تظهـر  التـي  الفيديـو 

بإعـدام المصابيـن بفيـروس كورونـا فـي ووهـان، فضـًلا 

التواصـل  مواقـع  علـى   Plandemic فيلـم  انتشـار  عـن 

خدعـة  مجـرد  الوبـاء  أن  إلـى  يشـير  والـذي  االجتماعـي، 

اللقاحـات،  شـراء  علـى  أجمـع  العالـم  مواطنـي  إلكـراه 

ا.  مؤخـًر االجتماعـي  التواصـل  منصـات  حظرتـه  والـذي 

البشـــر  اعتمـــاد  تعاظـــم  ضـــوء  فـــي  فإنـــه  وختاًمـــا، 

التواصـــل  منصـــات  علـــى  العالـــم-  أنحـــاء  شـــتى  -فـــي 

االجتماعـــي للحصـــول علـــى المعلومـــات، وعـــدم وجـــود 

ــائعات  ــداول الشـ ــة وتـ ــة تحـــول دون صناعـ ــة فعالـ رقابـ

ـــن علـــى دول العالـــم كافـــة  عبـــر هـــذه المنصـــات، يتعيَّ

ــر  ــّن تشـــريعات وقوانيـــن رادعـــة للحيلولـــة دون نشـ سـ

وتـــداول الشـــائعات عبـــر منصـــات التواصـــل االجتماعـــي، 

كمـــا أن مكافحـــة الشـــائعات ال تقتصـــر علـــى التشـــريعات 

ـــن علـــى الجهـــات التـــي  الفعالـــة فحســـب، وإنمـــا يتعيَّ

توجـــه إليهـــا الشـــائعات ســـرعة نفـــي الشـــائعة والتأكيـــد 

علـــى بطالنهـــا لتقويـــض فـــرص انتشـــارها وتداولهـــا 

الجهـــات  إلـــزام  عـــن  فضـــًلا  واســـع،  نطـــاق  علـــى 

ــات  ــدار التصريحـ ــي إصـ ــراع فـ ــرورة اإلسـ ــة بضـ المختصـ

ـــة مـــا؛ لتوعيـــة األفـــراد،  ـــات الرســـمية بشـــأن قضي والبيان

والحيلولـــة دون انتشـــار الشـــائعات بشـــأنها.

رغم أن وســائل التواصل االجتماعي 
تمثِّــل المصــدر األقــل موثوقيــة للحصــول 
علــى األخبــار علــى مســتوى العالــم، فإنهــا 
كانــت مصــدًرا إخباريًّا شــائًعا لاطاع على 
األخبــار والتحديثــات المتعلقــة بفيــروس 
بالمنظمــات  مقارنــة  وذلــك  كورونــا، 
الصحيــة، مثــل منظمــة الصحــة العالميــة، 

أو الســلطات الصحيــة الوطنيــة.
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أ. أســـمـاء فــــؤاد
الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة  لــــــلــــــدراســــــات  ــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ اإلدارة   -  بـــــاحـــــث 
مـــــــــركـــــــــز الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات ودعــــــــــــــــــم اتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار

تقـوم وسـائل اإلعـالم بـدور فاعـل فـي صناعـة الثقافـة 

البرامـج  تسـتند  بحيـث  للمجتمـع،  االسـتهالكية 

فـي  المتسـارعة  التطـورات  إلـى  التجاريـة  واإلعالنـات 

تكنولوجيا االتصاالت وتقنيات وسـائل اإلعالم وقدرتها 

وأنمـاط  والخدمـات  للسـلع  الترويـج  فـي  التأثيـر  علـى 

السـلعة  ثقافـة  أصبحـت  حتـى  االسـتهالكية،  الحيـاة 

ورموزها أهم من جودة السـلعة، وتحولت الممارسـات 

االسـتهالكية إلـى قيمـة فـي حد ذاتها. األمـر الذي تعززه 

خـالل  مـن  والضخمـة  المعقـدة  اإلعالنيـة  الصناعـة 

سـلوكيات  إنتـاج  والهـدف  البـارزة.  والرمـوز  المشـاهير 

ال  عاطفيـة  نزعـات  إلـى  تسـتند  متجـددة  اسـتهالكية 

شـعورية، تمنـح األفـراد إحسـاس التميـز باالسـتهالك، 

باعتبـار أن السـلوك االسـتهالكي ذاتـه مجـال يعيـد فيـه 

الحيـاة  فتشـبعت   ، وصياغتـه  وجودهـم  إنتـاج  األفـراد 

االجتماعية العامة والخاصة بطاقة وروح اسـتهالكية، 

وتغلغلـت تلـك الـروح فـي تفاصيـل الحيـاة اليوميـة إلـى 

الطبقـات  جميـع  بيـن  مشـترًكا  قاسـًما  أصبحـت  أن 

أسـاليب  فـي  تغييـرات  وأحدثـت  االجتماعيـة،  والفئـات 

ـا. وعالميًّ ـا  وأذواقهـم محليًّ األفـراد  حيـاة 

والتجـارة  الحـر،  االقتصـاد  قواعـد  تحكمـه  عالـم  وفـي 

مجـال  فـي  المتسـارعة  التطـورات  ومـع  المفتوحـة، 

اعتمـادا  اإلعـالن  صنـاع  يعتمـد  التجاريـة،  العالقـات 

صناعـة  فـي  تتمثـل  للتأثيـر  ثقافيـة  آليـات  علـى  رئيًسـا 

وتوجيـه  األفـراد  اسـتمالة  بهـدف  الحيـاة؛  أسـلوب 

أن  باعتبـار  اإلنتـاج،  ال  االسـتهالك  نحـو  سـلوكياتهم 

الثقافة سـلعة قابلة للتداول، ووسـيلة تخترق العقول 

اجتماعـي  سـياق  فـي  االجتماعيـة  القيـم  علـى  وتؤثـر 

أوسـع يحتـوي علـى كل مقومـات الجـذب والتحفيـز نحو 

الشـراء والتسـوق المسـتمر؛ ممـا ينعكس علـى تعزيز 

النشـاط التسـويقي ودعمـه بشـكل مسـتمر، اعتمـاًدا 

علـى منظومـة كبـرى تبـدأ بالترويـج والتسـويق للسـلع 

اإلعالنيـة،  الرسـالة  عبـر  الكبـرى  للشـركات  والمنتجـات 

األساسـي  الممـول  تعـد  التـي  المؤسسـات  تلـك 

االسـتهالك  ثقافـة  وصانعـة  اإلعالميـة،  ينـة 
ِ
للماك

لترويجهـا. والمخططـة  الحديثـة 

وبالنظـــر فـــي حيـــاة كثيـــر مـــن المســـتهلكين نجـــد أنهـــا 

مـــن  بنـــوع  اإلحســـاس  بمتعـــة  مشـــبعة  أصبحـــت 

االســـتهالك  علـــى  القائـــم   Empowerment التمكيـــن 

ـــر مســـار حياتهـــم.  وليـــس اكتســـاب القـــدرات التـــي ُتغيِّ

فالتمكيـــن بالقـــدرات يعنـــي اكتســـاب قـــدرات ومـــوارد 

ـــى تحســـين الوضـــع االجتماعـــي  ـــدة تســـاعد الفـــرد عل جدي

يشـــعر  أن  الحالـــة  هـــذه  فـــي  وُيفتـــرض  واالقتصـــادي، 

يســـتطيع  لـــه  ملـــك  حياتـــه  وأن  بقدراتـــه،  اإلنســـان 

الســـيطرة عليهـــا بمقتضـــى مهاراته وقدراته المكتســـبة. 

أمـــا التمكيـــن باالســـتهالك فهـــو ينتـــج عـــن تبنـــي ثقافـــة 

ــتهلكين  ــا لـــدى المسـ ــا زائًفـ ــتهالكية تخلـــق إحساًسـ اسـ

علـــى  بالســـيطرة  كغيرهـــم  قادريـــن  أصبحـــوا  بأنهـــم 

حياتهـــم بمجـــرد ممارســـة الســـلوك االســـتهالكي الترفـــي 

واقتنـــاء الســـلع الحديثـــة والمتميـــزة.

وهنـاك دالالت ومخاطـر متعـددة تترتـب علـى التوسـع 

المجتمـع  داخـل  االسـتهالك  ممارسـات  فـي  الشـديد 

بصفـة عامـة، وبيـن جيـل الشـباب بصفـة خاصـة )وهـم 

اإلعالنـات  مـن  اسـتهدافا  االجتماعيـة  الفئـات  أكثـر 

كيف يصنع اإلعــام الوعـي االســتهاكي 
لجيــل الشــباب؟
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االسـتهالك،  نحـو  المتزايـد  الشـباب  التجاريـة( وميـول 

تطلعـات  بيـن  المفارقـة  فـي  المخاطـر  تلـك  تنحصـر 

الفعليـة.  وقدراتهـم  الشـباب  هـؤالء 

فرغـم مـا يعانـي منـه هـذا الجيـل مـن تحديـات مرتبطـة 

القنـوات  فـإن  الدخـول،  واسـتقرار  العمـل  بسـوق 

االسـتهالكية  النزعـة  تعزيـز  علـى  تعمـل  الفضائيـة 

مـن خـالل كـم هائـل مـن الدعايـة واإلعالنـات التجاريـة؛ 

والخدمـات،  للسـلع  الترويـج  نطـاق  توسـيع  بهـدف 

لمصـر؛  السـكاني  الهـرم  داخـل  الشـباب  حجـم  لكبـر 

أفـراد  عـدد  إجمالـي  الرسـمية  اإلحصـاءات  تقـدر  حيـث 

مليـون   35,4 مصـر  فـي  سـنة(   40  -  19( العمريـة  الفئـة 

نسـمة، حيـث بلغـت نسـبتهم 37,3% مـن إجمالـي عـدد 

19 سـنة(   -  10 السـكان، فضـال عـن أن الفئـة العمريـة ) 

تمثـل 19% مـن مجمـوع السـكان وتحتـل الترتيـب الثانـي 

فـي الـوزن النسـبي للسـكان بعـد فئـة األطفـال األقـل 

إلـى  يشـير  ذلـك  وكل   ،%24 تبلـغ  التـي  سـنوات   9 مـن 

شـبابية البنـاء الديموغرافـي للمجتمـع . إلـى جانـب أن 

الشـخصية الشـابة تتميز بخصائص أبرزها الديناميكية 

والتفاعـل مـع كل جديـد، والرغبـة فـي التغيير ورفض ما 

هـو مألـوف أو مسـتقر فـي المجتمـع، والرغبـة في تأكيد 

 . اجتماعـي فاعـل ومؤثـر  والبحـث عـن دور  الـذات 

أسـلوب  االسـتهالكية  الممارسـات  أصبحـت  وبالتالـي 

األسـواق  نمـوذج  علـى  قائًمـا  ومسـتقًرا  شـائًعا  حيـاة 

إلـى  السـريعة،  الوجبـات  ومطاعـم  »المـول«،  التجاريـة 

عـزز  الـذي  األمـر  المحمـول،  بالتليفـون  الهـوس  جانـب 

االسـتهالكية،  القـروض  وتزايـد  االسـتدانة  ثقافـة  مـن 

الممارسـات  تلـك  قلـب  فـي  تناقضـات  وجـود  مـع 

الحضـور  أبرزهـا  مهمـة،  دالالت  تحمـل  االسـتهالكية 

المكثـف إلعالنـات األدويـة المقويـة للقـدرات الجنسـية 

فـي مجتمـع يمجـد قيـم التكتـم الشـديد حـول الجنـس. 

ومـــن هنـــا، تأتـــي أهميـــة الوقـــوف علـــى كيفيـــة صناعـــة 

الوعـــي االســـتهالكي لـــدى جيـــل الشـــباب، ومراقبـــة مـــا 

يطـــرأ علـــى هـــذا النمـــط مـــن الوعـــي مـــن تغيـــرات، ومـــا 

إذا كانـــت تســـير فـــي اتجـــاه إيجابـــي يســـهم فـــي تطويـــر 

المجتمـــع، أم تســـير فـــي اتجـــاه ســـلبي نحـــو االســـتهالك 

الســـلعي والخدمـــي فـــي ســـلع تلبـــي الحاجـــات والرغبـــات 

ـــى قـــدر مـــا تســـهم ثقافـــة االســـتهالك  المباشـــرة، فعل

االســـتهالكي  الرفـــاه  مـــن  نـــوع  خلـــق  فـــي  الحديثـــة 

الشـــباب  المســـتهلكين  حيـــاة  نوعيـــة  وتحســـين 

االجتماعيـــة  والتحديـــات  الضغـــوط  وامتصـــاص 

المحيطـــة بهـــم، فإنهـــا تســـهم أيضـــا فـــي خلـــق نـــوع 

مـــن البـــؤس االســـتهالكي القائـــم علـــى التمكيـــن الزائـــف 

لهـــؤالء الشـــباب؛ ألن شـــعورهم بالتمكيـــن قائـــم علـــى 

ال  وأحاســـيس  وعلـــى مشـــاعر  الوقتـــي،  االســـتهالك 

تتعـــدى اقتنـــاء الســـلعة واســـتخدامها دون أن يترتـــب 

علـــى ذلـــك تغيـــر في مســـارهم المهنـــي والحياتي، وتكمن 

ــة االســـتهالكية  ــا فـــي أن العمليـ ــرى هنـ ــورة الكبـ الخطـ

ذاتهـــا تســـهم فـــي تغذيـــة النزعـــة االســـتهالكية بصـــورة 

مســـتمرة، ومـــن ثـــم مـــن المتوقـــع أن تتســـع الفجـــوة 

الشـــباب  لهـــؤالء  االســـتهالكية  التطلعـــات  بيـــن 

وقدراتهـــم الفعليـــة بمـــرور الوقـــت.

نحــو فهم ثقافة االســتهالك: اعتبارات 
أساسية

االسـتهالكي  للسـلوك  االجتمـاع  علـم  دراسـات  تركـز 

العمليـة  وراء  الكامنـة  والمعانـي  الرمـوز  فهـم  علـى 

يعنـــي التمكين بالقدرات اكتســـاب 
الفـــرد  تســـاعد  جديـــدة  ومـــوارد  قـــدرات 
االجتماعـــي  الوضـــع  تحســـين  علـــى 
واالقتصادي، أما التمكين باالســـتهاك 
فهـــو ينتج عـــن تبنـــي ثقافة اســـتهاكية 
تخلق إحساًســـا زائًفا لدى المستهلكين 
بأنهـــم أصبحـــوا قادريـــن بمجـــرد اقتنـــاء 

الســـلع الحديثـــة والمتميـــزة.
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بهـا،  المرتبـط  الحيـاة  وأسـلوب  ذاتهـا،  االسـتهالكية 

السـلوك  ودالالت  ألنمـاط  المصاحـب  األسـلوب  وهـو 

االستهالكي الشائع في مجتمع معين، حيث إن معاني 

تعكـس  مـرآة  ذاتـه  االسـتهالكي  السـلوك  ودالالت 

اليوميـة.  الحيـاة  عولمـة  مـع  المجتمـع  هـذا  تفاعـل 

وقـد الحـظ علمـاء االجتمـاع أن ثمـة بعديـن أساسـيين 

للعمليـة  الثقافـي  البعـد  األول:  االسـتهالك:  لثقافـة 

علـى  رمزيـة   
ٍ
معـان إضفـاء  بـه  وُيقصـد  االقتصاديـة، 

للتواصـل  كوسـائط  واسـتخدامها  الماديـة  السـلع 

Communicator أو التمايـز االجتماعـي، وليـس كمنافع 

مادية فقط. أما الثاني: هو اقتصاديات السلع الثقافية، 

وفلسـفة السـوق الخاصـة باإلمـداد والطلـب والتراكـم 

فلسـفة  وهـي  واالحتـكاري،  والتنافسـي  الرأسـمالي 

وأسـلوب  الحيـاة  أنمـاط  مجـال  فـي  ومؤثـرة  فاعلـة 

لـدى الجماعـات والشـرائح االجتماعيـة فـي  المعيشـة 

والثقافـات. المجتمعـات  مختلـف 

حـول  التعريفـات  مـن  العديـد  تأتـي  اإلطـار،  هـذا  وفـي 

مفهـوم ثقافـة االسـتهالك، تشـير أبرزهـا: إلـى المعانـي 

ذاتهـا،  االسـتهالك  عمليـة  تصاحـب  التـي  والرمـوز 

دعـم  فـي  اإلعـالم  وسـائل  تمارسـها  التـي  والتأثيـرات 

بأنهـا  زايـد  أحمـد  ، فيعرفهـا  نحـو االسـتهالك  االتجـاه 

العمليـة  تصاحـب  التـي  والصـور  والرمـوز  المعانـي  كل 

االسـتهالكية وتضفـي تمثلهـا فـي وعـى المسـتهلكين 

وكذلـك  بغيرهـم،  وعالقاتهـم  ألنفسـهم  وإدراكهـم 

يتعلـق  مـا  وخاصـة  النـاس،  بأذهـان  العالقـة  الصـور 

بارتبـاط السـلع  بالمكانـة وداللتهـا فـي الحيـاة اليوميـة. 

المعانـي  مجمـوع  بأنهـا  المصـري،  سـعيد  ويضيـف 

والرمـوز والصـور المصاحبـة لعمليـة االسـتهالك بـدءا 

باالسـتهالك  مـرورا  االسـتهالكية  الرغبـة  تبلـور  مـن 

االسـتهالك. بعـد  بمـا  وانتهـاء  الفعلـي 

فـي  متغلغلـة  االسـتهالكية  الثقافـة  أن  هـذا  ويعنـي 

واقـع الحيـاة اليوميـة، ويمكـن النظـر إليهـا مـن كونهـا 

نافـذة تمنـح األفـراد قـدرة التفاعـل مع الواقـع، وفرصة 

للمتعـة والتخفيـف مـن حـدة التوتـرات المحيطـة بهـم. 

 cultural الثقافيـة  السـيولة  ظاهـرة  وتضيـف  هـذا، 

والقيـم  السـلعي  المنطـق  علـى  تقـوم  التـي   fluidity

نحـو  وتجذبهـم  الجماهيـر  تغـري  التـي  االسـتهالكية 

الشـراء، وصفـًة خاصـة االسـتخدام األمثل للرأسـمالية 

فـي اختـراق األدب والفنـون واألزياء، للتقريب بين ثقافة 

 High- Mass Culture الجماهيريـة  والثقافـة  النخبـة 

فهمـا لمـا يسـمي بصناعـة الثقافـة االسـتهالكية ، فـي 

السـائلة«. الحداثـة  زمـن 

وهـذا يسـاعدنا علـى فهـم مـا تسـعى إليـه صناعـة 

ثقافـة االسـتهاك مـن أهـداف فـي أرض الواقـع 

وهـي أهـداف يمكـن إجمالهـا فـي:

ــك 	  ــب التملـ ــراء وحـ ــي الشـ ــة فـ ــب المتعـ ــق جوانـ خلـ

مكانـــة  عـــن  والبحـــث  التســـوق  إلـــى  والتعطـــش 

مفقـــودة. اجتماعيـــة 

ـــي والصـــور والرمـــوز، كالموســـيقي 	  اســـتخدام المعان

والغنـــاء والفيديـــو كليـــب، لنشـــر ثقافـــة االســـتهالك 

ــو  ــة نحـ ــز يرســـخ النزعـ ــاة مميـ ــلوب حيـ ــاعة أسـ وإشـ

االســـتهالك والرغبـــة المســـتمرة فـــي الشـــراء.

للتأثيـــر 	  الدعائيـــة  الوســـائل  تملـــك  قـــوى  صناعـــة 

والترغيـــب. والترويـــج 

الرأســـمالية 	  والقـــوى  الســـوق  حضـــارة  خدمـــة 

ومؤثـــرات  كبـــرى  تحديـــات  وتشـــكيل  العمالقـــة، 

ســـلبية علـــى اقتصاديـــات الـــدول المعتمـــدة علـــى 

يُقصـــد بالبعـــد الثقافـــي للعمليـــة 
رمزيـــة   

ٍ
معـــان إضفـــاء  االقتصاديـــة 

واســـتخدامها  الماديـــة  الســـلع  علـــى 
 Communicator للتواصـــل  كوســـائط 
ــز االجتماعـــي، وليـــس كمنافـــع  أو التمايـ

فقـــط. ماديـــة 
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المتقدمـــة. الـــدول  فـــي  المنتجـــة  الســـلع  اســـتيراد 

حـــدود 	  بـــال  اســـتهالكية  ونزعـــات  تطلعـــات  خلـــق 

والتشـــويق،  الترغيـــب  علـــى  ذلـــك  فـــي  معتمـــدة 

ــة »  ــتند علـــى مقولـ ــاليب تسـ ــر كأسـ ــار والقهـ واإلجبـ

محـــاكاة الغيـــر والرغبـــة فـــي تقليـــد اآلخـــر«، وتوظيـــف 

فـــي  والراســـخة  الكامنـــة  الثقافيـــة  الخصوصيـــات 

وتقاليدهـــا. الشـــعوب  عـــادات 

والتفــوق 	  بالتميــز  اإلحســاس  مــن  نــوع  تقديــم 

الســلعة  امتــالك  الهــدف  فيصبــح  للمســتهلك، 

يتعــود  وتدريجيــا  إليهــا،  الحاجــة  عــن  النظــر  بغــض 

المســتهلك علــى متابعــة حركــة الســوق والرغبــة فــي 

الشــراء ويبحــث عــن أقصــر الطــرق للحصــول على كل 

مــا هــو جديــد مــن ســلع معروضــة أو معلــن عنهــا فــي 

األســواق؛ ممــا يــؤدي إلــى إصابتــه بحالــة مــن اإلدمــان.

اإلعالم وثقافة االستهالك

لثقافـة  الترويـج  أن عمليـة  اإلعالميـة  الدراسـات  تؤكـد 

االستهالك أصبحت صناعة ضخمة ومعقدة، تسعى 

إلـى التأثيـر علـى المسـتهلك وإخضاعه مـن خالل برامج 

وهـي  فاألولـى:  مباشـرة،  وغيـر  مباشـرة  مخططـة 

الطـرق المباشـرة تكـون عن طريق اإلعالن، ويسـتخدم 

إغـراءات بغـض النظـر عمـا تمثلـه مـن قيـم اجتماعيـة 

وثقافيـة؛ بهـدف إثـارة غرائـز الجمهـور والترويـج للسـلع 

والحث على الشـراء، بل والهرولة نحو األسـواق، وخلق 

تطلعـات ترفيـه عن طريق الصور المقنعة والميسـرة، 

حتـى ولـو أدى ذلـك إلـى تدهـور أحوالهـم المعيشـية. أمـا 

خـالل  مـن  وتتـم  المباشـرة،  غيـر  الطـرق  وهـي  الثانيـة، 

صناعـة األفـالم والمسلسـالت وغيرهمـا مـن أشـكال 

صناعـة السـينما، التـي تجعـل المتلقـي يقـارن بيـن حاله 

وحال اآلخرين في المجتمعات األخرى. وتعتمد الطرق 

تكنولوجيـة  وسـائل  علـى  المباشـرة  وغيـر  المباشـرة 

معقـدة تفتـح المجـال أمـام التدفـق الحـر للمعلومـات، 

وتحويـل إنتـاج المعرفـة إلـى صناعة تنتج سـلًعا، وتدعو 

إلـى االنفتـاح الحـر وترويـج كل مـا هـو سـهل وبسـيط 

وسـريع االنتشـار مـن خـالل األسـاليب التاليـة:

تنويـــع الرســـالة اإلعالميـــة، بحيـــث يتـــالءم مضمونهـــا 	 

مـــع مختلـــف االختيـــارات، فيتجســـد بذلـــك مفهـــوم 

ــات  ــات ومتطلبـ ــاء وفـــق حاجـ ــار واالنتقـ ــة االختيـ حريـ

الفـــرد؛ ممـــا يزيـــد مـــن النزعـــات االســـتهالكية »لـــكلٍّ 

حســـب رغباتـــه«.

اإلعالميـــة 	  للرســـائل  والمتواصـــل  الســـريع  البـــث 

الجمهـــور. لـــدى  واإلعالنيـــة؛ ممـــا يخلـــق تطلعـــات 

اإلعالنيـــة 	  بالفواصـــل  اإلعالميـــة  الرســـالة  تجزئـــة 

الحاملـــة لـــكل المغريـــات والمثيـــرة لـــكل الغرائـــز، 

وبذلـــك تتعاظـــم فاعليـــة التأثيـــر دون وعـــي الفـــرد 

بهـــذا التأثيـــر، فهـــو محســـوس، فتتضاعـــف عمليـــة 

االســـتهالك. لثقافـــة  الســـيطرة 

الســـلعة 	  علـــى  الحصـــول  تســـهيل  علـــى  العمـــل 

للشـــراء. وجاذبـــة  متباينـــة  بطـــرق 

الشـــركات 	  وســـلع  لبضائـــع  ثقافيـــة  بيئـــة  خلـــق 

وتعزيـــز  االســـتهالك،  ســـوق  لتوســـيع  المنتجـــة؛ 

ثقافاتهـــم. وتوحيـــد  المســـتهلكين  أعـــداد 

ثـقـافـــــــة  وتـرشـــيــد  اإلعـــــالم  وســــائل 
االستهالك لدى الشباب: رؤية مقترحة 

بالنظـــر فـــي الفئـــة العمريـــة )19 - 40 ســـنة(، نجـــد أنهـــا 

جيليـــن،  عـــن  تعبـــران  عمريتيـــن  شـــريحتين  تشـــمل 

الثقافـــة االســـتهاكية متغلغلـــة فـــي 
واقـــع الحيـــاة اليوميـــة، بحيـــث يمكـــن النظـــر 
إليهـــا مـــن كونهـــا نافـــذة تمنـــح األفـــراد 
وفرصـــة  الواقـــع،  مـــع  التفاعـــل  قـــدرة 
التوتـــرات  حـــدة  مـــن  للمتعـــة والتخفيـــف 

بهـــم. المحيطـــة 
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األول: »جيـــل األلفيـــة« Millennials وهـــو الجيـــل الـــذي 

ـــد بعـــد )عـــام 1980( وبلـــغ أشـــده فـــي بدايـــة األلفيـــة 
ِ
ُول

كان  الـــذي  األول  الجيـــل  ويعـــد   )2000 )عـــام  الجديـــدة 

لديـــه إمكانيـــة الوصـــول إلـــى اإلنترنـــت خـــالل ســـنوات 

ـــل الرقمـــي،  ـــن الجي ـــواة تكوي ـــن والتشـــكل، وهـــو ن التكوي

ـــا  ـــي: جيـــل Z«« الجيـــل المرقَمـــن أو جيـــل تكنولوجي والثان

ـــد  ـــذي ول ـــل ال ـــه، وهـــو الجي ـــق علي المعلومـــات كمـــا ُيطل

ـــة العقـــد األول مـــن  ـــى نهاي منتصـــف التســـعينيات وحت

األلفيـــة، وعلـــى الرغـــم مـــن التشـــابه بيـــن جيـــل األلفيـــة 

ـــة ومعاصـــرة العولمـــة  ـــرة التكنولوجي ـــل Z فـــي الخب وجي

تتعلـــق بحجـــم  ثمـــة اختالفـــات  بـــكل تجلياتهـــا، فـــإن 

ــار  ــا االتصـــال والعالـــم، واالختيـ االنفتـــاح علـــى تكنولوجيـ

االقتصاديـــة  والطموحـــات  واالجتماعـــي،  المهنـــي 

والسياســـية، وغيرهـــا مـــن األبعـــاد المرتبطـــة بالتغيـــرات 

ــن.  ــن الجيليـ ــة بيـ الزمنيـ

ومـع تراكـم آليـات الثـورة الجديـدة فـي مجـال تكنولوجيـا 

المعلومات، أصبح جيل الشباب أكثر األجيال استفادة 

مـن تلـك اآلليـات دون الحاجـة إلـى انتظـار تراكـم الخبـرة 

االسـتهالكية  القـوة  الشـباب-  -أي  وأصبحـوا  الحياتيـة، 

الـذي  الخفـي  والمسـتهلك  المجتمـع،  فـي  المؤثـرة 

المـأكل  فـي  رغباتـه  ويفـرض  األسـرة،  احتياجـات  يوجـه 

يحصـل  اإلجـازة.  ومـكان  السـيارة  ونوعيـة  والملبـس 

علـى مـا يريـد بأقـل التكاليـف والجهـد وفـي إطـار ثقافـة 

الـذي يعـزز ميولهـم  الترفيـه، األمـر  شـبابية تقـوم علـى 

االسـتهالكية ويدفعهـم بشـكل مسـتمر نحـو اإلنفـاق 

االسـتهالكية.  السـلع  علـى 

االسـتهالكية،  النزعـة  فـي  المسـتمر  التنامـي  ومـع 

بعيـن  النظـر  مـن  بـد  ال  أفضـل،  لمسـتقبل  وتطلًعـا 

لإلعـالم،  االجتماعيـة  المسـؤولية  قضيـة  إلـى  االعتبـار 

والعمـل علـى تحقيـق التـوازن بين حريـة اإلعالم وحماية 

اإلعـالم  وسـائل  تقـوم  وأن  وتوعيتهـم،  المواطنيـن 

والحمايـة  التوعيـة  توفيـر  فـي  للدولـة  مسـاند  بـدور 

أكثـر  سـلوكياتهم  لتكـون  وتثقيفهـم  للمسـتهلكين 

وسـائل  امتـالك  أن  مـن  انطالًقـا  وعقالنيـة،  رشـادة 

مـن  فيهـا  يتحكـم  التـي  المعرفيـة  والمعاييـر  الدعايـة 

يمتلـك وسـائل اإلعالم وتكنولوجيـا االتصال. ويتم ذلك 

مجالـي  فـي  الحكوميـة  االسـتثمارات  تعزيـز  خـالل  مـن 

التعليـم وتكنولوجيـا المعلومـات؛ للحـد مـن نمـو النزعة 

عناصـر  علـى  والسـيطرة  للمجتمـع،  االسـتهالكية 

الجـذب الصـادرة مـن اإلعـالم المرئـي والتـي تسـهم فـي 

االسـتهالك.  حـول  الشـباب  وعـي  تركيـز 

إعالميـة،  آليـات  إلـى  ذلـك  تنفيـذ  فـي  اللجـوء  ويمكـن 

الموجهـة  االسـتهالكي  التثقيـف  برامـج  تشـمل: 

وخيـارات  مهـارات  تعزيـز  إلـى  وتهـدف  للشـباب، 

استهالكية شبابية أكثر عقالنية وتغذيتهم بمعلومات 

السـلع،  ترويـج  وأسـلوب  االسـتهالكية  العمليـة  نحـو 

ومـن ثـم حمايـة أنفسـهم مـن تيـار اإلعالنـات المكثفـة 

للشـركات، والتـي تسـتخدم العديـد مـن وسـائل اإلغـراء 

كأدوات لتمريـر رسـائلها لجمهـور الشـباب، ويتـم ذلـك 

عبر مسـارين؛ األول: التثقيف السـلوكي، ويقوم على 

يحتاجـون  التـي  المعلومـات  المسـتهلكين كل  إعطـاء 

علـى  وإطالعهـم  الصحيحـة،  خياراتهـم  لتكويـن  إليهـا 

أي آثـار يمكـن أن تنتـج عـن الشـراء، خاصـة فيمـا يتعلـق 

القانونـي،  التثقيـف  الثانـي:  أمـا  والتبذيـر،  باإلسـراف 

فـي فهـم حقوقهـم  الجمهـور  إلـى مسـاعدة  ويهـدف 

أن  يمكـن  التـي  والطـرق  االسـتهالكية،  وواجباتهـم 

االسـتغالل  خـالل مواجهـة  مـن  بهـا  أنفسـهم  يحمـوا 

لمواجهـة  الشـباب  جمهـور  قـدرات  وتعزيـز  التجـاري، 

التجـاري. الغـش 

وهنـا، تجـدر اإلشـارة إلـى أن اإلنترنـت ووسـائل التواصـل 

االجتماعـي يمثـالن الوسـيلة المثلـى واألكثـر قـدرة علـى 

نقـل المـواد اإلعالميـة التوعويـة والترشـيدية لجمهـور 

الشـباب، حيـث يتناسـب مـع صفـة المواطنـة الرقميـة 

واهتماماتهـم وخصوصيتهـم وارتباطهـم بالتكنولوجيـا 

الرقميـة.

بالتـوازي مـع ذلـك، هنـاك ضرورة في العمـل على تأكيد 

المراحـل  فـي  الدراسـية  المناهـج  داخـل  اإلنتـاج  ثقافـة 

التعليميـة المختلفـة، فتحقيـق بنـاء اإلنسـان المصـري 

ال يتـم إال عـن طريـق تعزيـز قدراته المعرفية؛ مما يخدم 

أهـداف التنميـة المسـتدامة.
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أ. شـيماء راشـد
ــة  ــ ــي ــجــ ــ ــي ــ ــرات ــ ــت االســ ــا  ــ ــايـ ــ ــضـ ــ ــقـ ــ الـ إدارة   - ــي  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ ــث  ــ ــاحــ ــ ــ  ب
مـــــــــركـــــــــز الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات ودعــــــــــــــــــم اتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار

ا  ل اإلعــالم بوســائله وأدواتــه المختلفــة مصــدًر يشــكِّ

مــع  والتربيــة، خاصــة  والتثقيــف  التعلــم  مــن مصــادر 

التلفزيونيــة  الفضائيــة  القنــوات  وانتشــار  ظهــور 

نشــاًطا  التلفــاز  أصبحــت مشــاهدة  حيــث  واإلذاعيــة، 

ــا لمختلــف الفئــات العمريــة. وقــد أصبحــت الدرامــا  يوميًّ

التلفزيونيــة مــادة الترفيــه الرئيســة، والمــادة األكثر رواًجا 

ومشــاهدة مــن جانــب معظــم أفــراد المجتمــع، ويعــود 

ذلــك لمــا تتضمنــه مــن عوامــل جــذب للمشــاهدين، 

الحيــاة وقضايــا  مــن  علــى موضوعــات  تحتــوي  فهــي 

ــا، وتتطــرق  اجتماعيــة وأخالقيــة يتعــرض لهــا الفــرد يوميًّ

بعــض منهــا  يعانــي  التــي  المعاصــرة   للمشــكالت 

بســاطة  إلــى  باإلضافــة  المجتمــع،  أفــراد  غالبيــة  أو 

عــرض الموضوعــات، وســهولة اللغــة المســتخدمة، 

فهــذه العوامــل مجتمعــة جعلــت مــن الدراما الوســيلة 

اإلعالميــة األكثــر مقــدرة علــى عــرض قضايــا المجتمــع، 

ونشــر المعلومــات واألفــكار، وتكويــن اآلراء والمواقــف 

واالتجاهــات. 

-كصناعــة-  الدرامــا  تأثيــر  يعــد  لــم  اإلطــار،  هــذا  وفــي 

امتــد  بــل  فقــط،  والتســلية  الترفيــه  علــى  قاصــًرا 

الجمهــور  ومعتقــدات  قناعــات  علــى  التأثيــر  ليشــمل 

معظــم  وُيجمــع  مباشــرة،  وغيــر  مباشــرة  بصــورة 

الباحثيــن علــى أن للدرامــا ســجًلا حافــًلا فــي معالجــة 

الكثيــر مــن المشــكالت االجتماعيــة، باعتبارهــا تســهم 

إزاء  الجمهــور  فعــل  ردود  تغييــر  فــي  كبيــرة  بصــورة 

األعمــال  مــن  للعديــد  كان  وقــد  القضايــا،  مــن  كثيــر 

القوانيــن  بعــض  بتعديــل  الدفــع  فــي  دور  الدراميــة 

ــة المنشــودة،  ــرات المجتمعي ــى تتناســب مــع التغي حت

جانــب  إلــى  هــذا  العــام،  الــرأي  لمطالــب  وتســتجيب 

دورهــا فــي ترســيخ أو تعديــل أو إلغــاء بعــض المفاهيــم 

المجتمعيــة، باإلضافــة إلــى كونهــا إحــدى أدوات القــوة 

ــم  ــة؛ كونهــا تنشــر ثقافــات وعــادات وقي الناعمــة للدول

الدرامــي. للعمــل  المنتجــة  الــدول 

وسـائل  لتأثيـر  المفسـرة  النظريـات  تعـددت  وقـد 

اإلعـالم وفًقـا للمجـال الـذي ترتبـط بـه، مثـل: النظريـات 

فـي  اإلعـالم  وسـائل  تحدثـه  الـذي  بالتأثيـر  المتعلقـة 

الجمهـور، والنظريـات المتعلقـة بالجمهور، والنظريات 

المتعلقـة بالقائـم باالتصـال، ومـن بيـن أهـم النظريـات: 

نظريـة الرصاصـة أو الطلقـة السـحرية، ونظريـة التأثيـر 

التراكمـي، ونظريـة التطعيـم أو التلقيـح، ونظريـة التأثير 

ونظريـة  األولويـات،  تحديـد  ونظريـة  مرحلتيـن،  علـى 

البوابـة.  حـارس 

حيـــث  واإلشـــباعات؛  االســـتخدامات  نظريـــة  وهنـــاك 

ــة،  ــة اإليجابيـ ــى المتلقـــي صفـ ــذا المدخـــل علـ يضفـــي هـ

فمـــن خـــالل منظـــور االســـتخدامات، ال يعـــد الجمهـــور 

اإلعـــالم،  وســـائل  لرســـائل  ســـلبي  مســـتقبل  مجـــرد 

التـــي  االتصـــال  وســـائل  بوعـــي  األفـــراد  يختـــار  وإنمـــا 

ــذي  ــون الـ ــوع المضمـ ــا، ونـ ــي التعـــرض إليهـ ــون فـ يرغبـ

يلبـــي حاجاتهـــم االجتماعيـــة. 

التـي  االجتماعيـة،  المسـؤولية  نظريـة  أيًضـا  وهنـاك 

مفهـوم  اسـتخدام  لسـوء  أساسـية  كنتيجـة  ظهـرت 

الحريـة فـي وسـائل اإلعـالم؛ حيـث قامـت هـذه النظريـة 

علـى أسـاس تحقيـق التـوازن بيـن حريـة الـرأي والتعبيـر، 

وظيفـة  لإلعـالم  وأن  وأهدافـه،  المجتمـع  ومصالـح 

 الدراما المصرية وانعكاساتها على أنماط السلوك المجتمعي
)دراسة حالة لقضية االحتضان أو الكفالة المنزلية(
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اجتماعيـة؛ ممـا أسـفر عـن ظهـور مبـدأ مهـم فـي مهنة 

اإلعـالم، وهـو ضـرورة وجـود التـزام إعالمـي بمجموعـة 

تـوازن  إجـراء  تسـتهدف  التـي  األخالقيـة  المواثيـق  مـن 

المجتمـع. الفـرد ومصالـح  بيـن حريـة 

وبالتركيـز علـى العمـل الدرامـي، فإنـه ُيعـد قـوة ثقافيـة 

الواسـع،  انتشـاره  بسـبب  المجتمـع،  فـي  مؤثـرة 

أذواق  مختلـف  مـع  تتوافـق  التـي  موضوعاتـه  وتنـوع 

المشـاهدين؛ ممـا يجعـل الرسـالة الدراميـة لهـا قـدرة 

كبيـرة علـى تخطـي الحواجـز وصـوًلا إلـى الجماهيـر، حيـث 

فيهـم  وتؤثـر  جماهيرهـا،  إلـى  الدراميـة  الرسـالة  تنُفـذ 

بأسـلوب مباشـر وغيـر مباشـر.  وللدرامـا المصريـة بـاع 

وقضايـا  مشـكالت  علـى  الضـوء  تسـليط  فـي  طويـل 

حـول  الجـدل  تثيـر  أن  اسـتطاعت  حيـث  اجتماعيـة، 

موضوعـات متنوعـة، وتدفـع بتعديـل بعـض القوانيـن 

المنشـودة. االجتماعيـة  التغيـرات  مـع  لتتناسـب 

الدراما.. وتعزيز الوعي المجتمعي

الدراميـة  األعمـال  بعـض  نجحـت  األخيـرة،  اآلونـة  فـي 

اإلنسـانية  القضايـا  ببعـض  العـام  الـرأي  توعيـة  فـي 

عـن  بعيـدة  ظّلـت  طالمـا  التـي  المهمـة  واالجتماعيـة 

األضـواء، فمثـًلا مسلسـل »خلـي بالـك من زيـزي« الذي 

ض فـي شـهر رمضـان الماضـي، سـّلط الضـوء علـى 
ِ
ُعـر

أو   »ADHD« وهـو  الكثيـرون،  يعلمـه  ال  نفسـي  مـرض 

)اضطـراب نقـص االنتبـاه مـع فـرط الحركـة(، وبالفعـل 

أسـهم المسلسـل فـي توعيـة المجتمع بهـذا المرض، 

معضلـة  تنـاول  الـذي  نيوتـن«  »لعبـة  ومسلسـل 

وسـلبياته. الشـفوي  الطـالق 

ـي والكفالـة، وهـو موضـوع  وفيمـا يتعلـق بقضيـة التبنِّ

أكثـر  فـي  القضيـة  هـذه  الدرامـا  عالجـت  فقـد  المقـال، 

مـن عمـل درامـي مـن زوايا مختلفـة، لعل أبرزهـا وآخرها 

مسلسل بعنوان »ليه أل - 2« الذي قّدم قضية الكفالة 

مـن منظـور جديـد؛ حيـث اهتـم العمـل الدرامـي بتوعيـة 

وهـو  ـي،  التبنِّ لنظـام  القانونيـة  بالتعديـالت  المجتمـع 

»أحقيـة الفتـاة غيـر المتزوجـة بكفالـة طفـل وتربيتـه«، 

ا على الزوج والزوجة  فقبل ذلك كان حق التبنِّي مقصوًر

فقـط، فضـًلا عـن التحديـات التـي تواجـه المقبليـن علـى 

التـي يعانـي  خطـوة الكفالـة واالحتضـان، والمشـكالت 

منهـا األطفـال المكفوليـن.    

نظام »األسر البديلة« في مصر

البديلـة«،  »األسـر  نظـام  المصريـة  الحكومـة  اعتمـدت   

األطفـال  ُيْلَحـق  بحيـث   ،1959 عـام  منـذ  »الكفالـة«،  أي 

مجهولـي  خاصـة  األسـرية،  الرعايـة  مـن  المحرومـون 

النسـب، بأسـر يتم اختيارها وفًقا لشروط ومعايير تؤكد 

صالحية األسرة لرعاية هؤالء األطفال دون استغاللهم 

لمصالـح ذاتيـة.  وأدخلـت الحكومـة تعديـالت علـى هـذا 

المواطنيـن  وتشـجع  تيسـر  أن  شـأنها  مـن  النظـام 

علـى نظـام الكفالـة، علـى سـبيل المثـال: سـمح قانـون 

البديلـة  األسـرة  نظـام  داخـل  بالكفالـة  للمـرأة  الطفـل 

بشـكل صريـح منـذ عـام 2010، خاصـة مـع انتشـار ظاهـرة 

فـي  المتزوجـات  غيـر  الفتيـات  بعـض  ورغبـة  الطـالق، 

كفالـة األيتـام، لذلـك كان مـن الضـروري تعديـل القانـون 

وتـم  المجتمعيـة،  التغييـرات  هـذه  لمثـل  لالسـتجابة 

تخفيـض  يتضمـن   ،2016 عـام  فـي  آخـر  تعديـل  إدخـال 

 سـن المـرأة المسـموح لهـا بالكفالـة مـن 45 عاًمـا إلـى

30 عاًمـا، وأصبحـت المـادة تنـص على أنه: »يجوز لألرامل 

والمطلقـات ومـن لـم يسـبق لهـن الـزواج وبلغـن مـن 

العمـر مـا ال يقـل عـن 30 سـنة كفالـة األطفـال، إذا ارتـأت 

اللجنة العليا لألسر البديلة صالحيتهن لذلك«.  وكذلك 

صناعـــة  مجـــرد  الدرامـــا  تعـــد  لـــم 
بـــل  فقـــط،  والتســـلية  الترفيـــه  غايتهـــا 
علـــى  التأثيـــر  ليتضمـــن  دورهـــا  اتســـع 
قناعـــات ومعتقـــدات الجمهـــور بصـــورة 
أضحـــت  كمـــا  مباشـــرة،  وغيـــر  مباشـــرة 
إحـــدى أدوات القـــوة الناعمـــة للتأثير على 

األخـــرى. المجتمعـــات 
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تمـت الموافقـة علـى أن يحمـل الطفـل المكفـول لقـب 

اسـمه،  نهايـة  فـي  »الكافلـة«  البديلـة  األسـرة  عائلـة 

وكذلـك منـح األسـرة »الكافلـة« الواليـة التعليميـة علـى 

الطفـل المكفـول. 

ووفًقـــا لـــوزارة التضامـــن االجتماعـــي، أســـهم تيســـير 

إجـــراءات الكفالـــة علـــى األســـر البديلـــة فـــي زيـــادة طلبـــات 

»الكفالـــة« بنســـبة 17%، فقـــد بلـــغ إجمالـــي عـــدد األســـر 

ــًلا  ــة لــــ 11,825 طفـ ــرة كافلـ ــة« 11,633 أسـ ــة »الكافلـ البديلـ

وطفلـــة داخـــل جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، باإلضافـــة إلـــى 

123 طفـــًلا مكفـــوًلا مـــن جانـــب 122 أســـرة خـــارج مصـــر.  

الدراما المصرية.. وقضية الكفالة

سـّلط البعـض الضـوء علـى دور الدرامـا المصريـة فـي 

مسلسـل »ليـه أل 2«، فـي التشـجيع علـى الكفالـة؛ حيث 

تزامـن عرضـه مـع إعـالن وزارة التضامـن المصريـة عـن 

تلقيهـا »أكبـر عـدد مـن طلبـات الكفالـة فـي عـام واحـد، 

إذ أعلنـت  2021؛  إلـى يونيـو   2020 بيـن يونيـو  الفتـرة مـا  فـي 

 لهـا فـي شـهر يوليـو 2021، أنهـا تلّقـت ما 
ٍ
الـوزارة فـي بيـان

يزيـد علـى 2500 طلـب، وهـو مـا اعتبـره كثيـرون راجًعـا إلـى 

الجديـدة  باإلجـراءات  الوعـي  المسلسـل فـي نشـر  دور 

الخاصـة بنظـام الكفالـة، باإلضافـة إلى مناقشـة بعض 

ـي والكفالـة، ومنهـا:  القضايـا الجدليـة المرتبطـة بالتبنِّ

المفاهيـم المغلوطـة حول التبنِّي: من حيث الخلط 	 

ـي والكفالـة، ففي الوقـت الذي ُيحرِّم فيه الدين  بيـن التبنِّ

ـي وتغييـر نسـب الطفـل، يشـّجع علـى  اإلسـالمي التبنِّ

كفالـة اليتيـم واإلنفـاق عليـه، وهـو مـا تسـعى الحكومـة 

المصريـة إلـى تشـجيعه، مـن خـالل دعـم نظـام األسـر 

البديلـة لتمكينهـا مـن كفالة األطفـال. وفي هذا اإلطار، 

المفهوميـن،  بيـن  الفـرق  الدرامـا فـي توضيـح  بـرز دور 

ـل الكفالـة، وتحفيـز األطفـال  وتشـجيع األفـراد علـى تقبُّ

علـى االندمـاج فـي أسـرهم الجديـدة.  

قبـــول المجتمـــع للكفالـــة واالحتضـــان: لعبـــت 	 

نظـــام  ـــل  لتقبُّ المجتمـــع  دفـــع  فـــي  ا  دوًر الدرامـــا 

هـــذه  بفشـــل  المســـبق  الحكـــم  وتغييـــر  الكفالـــة، 

النظـــام، والمخـــاوف مـــن المشـــكالت المرتبطـــة بـــه، 

ففـــي المجتمـــع المصـــري، ال يـــزال نمـــوذج األســـرة 

البديلـــة أمـــًرا غيـــر مألـــوف، خاصـــة مـــع غيـــاب الوعـــي 

ـــي والكفالـــة، باإلضافـــة إلـــى الثقافـــة  بالفـــرق بيـــن التبنِّ

المجتمعيـــة الرافضـــة لهـــذا النظـــام، وأبـــرز مـــا يمكـــن 

الشـــعبي  المثـــل  الصـــدد،  هـــذا  فـــي  إليـــه  اإلشـــارة 

الشـــهير »يـــا مربـــي فـــي غيـــر ولـــدك، يـــا بانـــي فـــي غيـــر 

أرضـــك«. ففـــي الوقـــت الـــذي يتقبـــل فيـــه المجتمـــع 

الكفالـــة الماديـــة، فـــإن االحتضـــان هـــو التغييـــر الـــذي 

ــان  ــى االحتضـ ــر إلـ ــع، والنظـ ــه المجتمـ ــب أن يتقبلـ يجـ

الهـــدف  وهـــو  الدعـــم،  يســـتحق  وســـلوك  كعمـــل 

إليـــه الحكومـــة المصريـــة بتشـــجيع  الـــذي تســـعى 

أســـر  فـــي  األطفـــال  دمـــج  خـــالل  مـــن  االحتضـــان 

طبيعيـــة، لحمايتهـــم عنـــد بلـــوغ ســـن 18 عاًمـــا، الـــذي 

يضطـــرون فيـــه لمغـــادرة دور الرعايـــة؛ ممـــا يجعلهـــم 

أكثـــر ُعرضـــة لمخاطـــر الشـــارع. 

بقانـــون 	  الخاصـــة  بالتعديـــات  الوعـــي  غيـــاب 

غيـــاب  مشـــكلة  الدرامـــا  أظهـــرت  حيـــث  الطفـــل: 

وعـــي المجتمـــع بالتعديـــالت التـــي طـــرأت علـــى الالئحـــة 

ــا الســـماح للفتـــاة  التنفيذيـــة لقانـــون الطفـــل، ومنهـ

بكفالـــة األطفـــال.

األيتـــام 	  األطفـــال  لمجتمـــع  الســـلبية  النظـــرة 

ومجهولـــي النســـب: فقـــد كشـــفت الدرامـــا عـــن 

تناولهـــا  التـــي  القضايـــا  رغـــم 
قضيـــة  حـــول   »2  - أل  »ليـــه  مسلســـل 
ــود  ــى وجـ ــير إلـ ــع يشـ ــإن الواقـ ــة، فـ الكفالـ
إليهـــا،  التطـــرق  يتـــم  لـــم  أخـــرى  زوايـــا 
كقضيـــة إعـــادة األســـرة للطفـــل المكفـــول 
إلـــى دور الرعايـــة مـــرة أخـــرى، والتحديـــات 

الحاضنـــة. األســـر  تواجـــه  التـــي 
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حجـــم المعانـــاة التـــي يواجههـــا األطفـــال المكفولـــون، 

لهـــم،  اآلخريـــن  ورفـــض  تهميشـــهم،  حيـــث  مـــن 

والتنمـــر عليهـــم، والنظـــرة الســـلبية لهـــم باعتبارهـــم 

مجتمعيـــة«.  »أخطـــاء 

دور الرعايـــة المعنيـــة بهـــؤالء األطفـــال: وهـــي 	 

تباُيـــن  جّســـدت  الدرامـــا،  أثارتهـــا  أخـــرى  قضيـــة 

واختـــالف دور الرعايـــة، مـــن حيـــث جـــودة الخدمـــات، 

مـــع  التعامـــل  وطريقـــة  الموظفيـــن،  وســـلوك 

األطفـــال، ولفتـــت االنتبـــاه إلـــى ضـــرورة ضمـــان رقابـــة 

حكوميـــة فعالـــة علـــى دور الرعايـــة، بهـــدف حمايـــة 

لـــه. األطفـــال مـــن أي أذى قـــد يتعرضـــون 

وكذلـــك أثـــارت الدرامـــا مشـــكلة كفالـــة األطفـــال 	 

الكبـــار: فكلمـــا تقـــّدم عمـــر الطفـــل، تضاءلـــت فرصـــة 

ــن  ــات وزارة التضامـ ــه إحصائيـ ــا أكدتـ ــو مـ ــه، وهـ كفالتـ

االجتماعـــي؛ حيـــث بلغـــت نســـبة األطفـــال المكفوليـــن 

دون ســـن الــــ 18 عاًمـــا 85%، مقارنـــة بــــ 15% لمـــن تتخطـــى 

أعمارهـــم 18 عاًمـــا. 

ورغـــم مـــا تطّرقـــت إليـــه الدرامـــا مـــن موضوعـــات مرتبطـــة 

بــــ »الكفالـــة«، فـــإن الواقـــع  يشـــير إلـــى وجـــود المزيـــد 

مـــن األبعـــاد التـــي لـــم يتـــم التطـــرق إليهـــا فيمـــا يخـــص 

ـــي األســـرة البديلـــة عـــن  هـــذه القضيـــة، مثـــل: قضيـــة تخلِّ

كفالـــة الطفـــل وإعادتـــه إلـــى دور الرعايـــة مـــرة أخـــرى، 

وتأثيـــر ذلـــك علـــى نفســـيته، وضـــرورة تســـليط الضـــوء 

علـــى حجـــم المعانـــاة أو اإلســـاءة التـــي قـــد يتعـــرض 

لهـــا األطفـــال فـــي دور الرعايـــة أيًضـــا، وكذلـــك التحديـــات 

والمشـــكالت التـــي تواجـــه األســـر الحاضنـــة، وحاجـــة هـــذه 

مـــدار  علـــى  المســـتمر  والدعـــم  المتابعـــة  إلـــى  األســـر 

المراحـــل العمريـــة للطفـــل المكفـــول، باإلضافـــة إلـــى 

قضيـــة عـــدم قـــدرة األمهـــات الحاضنـــة علـــى الحصـــول 

علـــى إجـــازة لرعايـــة الطفـــل المكفـــول. 

وختاًمـــا، يتضـــح أن الدرامـــا تســـتطيع أن تؤثـــر فـــي 

معتقـــدات المجتمـــع وســـلوكه فـــي وقـــت زمنـــي قصيـــر، 

المجتمـــع  قضايـــا  لعـــرض  أداوت  مـــن  تمتلكـــه  لمـــا 

ــد  ــي العديـ ــر فـ ــا ظهـ ــو مـ ــذاب، وهـ ــيق وجـ ــلوب شـ بأسـ

ـــز منهـــا  ما مـــا رّك ـــرة، ال ســـيَّ ـــة األخي مـــن األعمـــال الدرامي

ـــي بصفـــة خاصـــة، وســـّلط  علـــى قضيـــة الكفالـــة والتبنِّ

الضـــوء علـــى الجـــدل المرتبـــط بهـــذا الموضـــوع، وكذلـــك 

مـــة  المنظِّ القوانيـــن  علـــى  طـــرأت  التـــي  التطـــورات 

ــة.  ــر البديلـ ــام األسـ لنظـ
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أ. هديـــر مصطفى
ــة  ــ ــي ــجــ ــ ــي ــ ــرات ــ ــت االســ ــا  ــ ــايـ ــ ــضـ ــ ــقـ ــ الـ إدارة   - ــي  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ ــث  ــ ــاحــ ــ ــ  ب
مـــــــــركـــــــــز الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات ودعــــــــــــــــــم اتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار

عمليـة  باعتبارهـا  لألفـراد  االجتماعيـة  التنشـئة  ُتعـرَّف 

تكويـن شـخصية  فـي  م 
ِ
ُتسـه الحيـاة،  مـدى  مسـتمرة 

والمعاييـر  القيـم  اكتسـاب  علـى  وُتسـاعده  الفـرد، 

االجتماعيـة، باإلضافـة إلـى أنمـاط السـلوك االجتماعـي. 

وال شـك أن مثـل هـذه العمليـة ُيشـارك فيهـا فاعلـون 

)اآلبـاء،  أشـخاص  إلـى  إجمـاًلا  تصنيفهـم  يمكـن  ُكُثـر، 

اجتماعيـة  وهيـاكل  إلـخ(،  واألقـران،  والمعلميـن، 

العمـل،  وبيئـة  اإلعـالم،  ووسـائل  والديـن،  )المدرسـة، 

الـدور  علـى  بالتركيـز  المقـال  هـذا  وسـُيعنى  وغيرهـا(. 

السـينما،  وهـي  اإلعـالم،  وسـائل  إحـدى  تلعبـه  الـذي 

إلـى  بالنظـر  وذلـك  لألفـراد،  االجتماعيـة  التنشـئة  فـي 

الحيـز الكبيـر الـذي تشـغله وسـائل اإلعـالم فـي الحيـاة 

اليوميـة لألفـراد؛ إذ تشـير التقديرات إلى أنها تسـتقطع 

مـا  أو  دقيقـة،   463 نحـو  المتوسـط  فـي  يومهـم  مـن 

يزيـد علـى 7,5 سـاعات،  وبالتالـي فإنهـا لـم تعـد مجـرد 

يؤثـر  فاعـًلا  أضحـت  بـل  والترفيـه،  للمعلومـات  مصـدر 

بشـكل خـاص علـى األفـراد، بـل وُيسـهم فـي تشـكيل 

كافـة.   الحيـاة  لمناحـي  تصوراتهـم  وصياغـة  قيمهـم، 

وقـد كانـت السـينما وال تـزال جـزًءا رئيًسـا مـن صناعـة 

ا للـدور الكبيـر الـذي تلعبـه فـي التأثيـر علـى  الترفيـه؛ نظـًر

األفـراد ومسـاعدتهم فـي التخلـص مـن الرتابـة والملل؛ 

الواقعيـة.  ومـع  الحيـاة  مـن  لهـم مهرًبـا  توفـر  كونهـا 

ا ال ُيسـتهان به في تشـكيل قيم  ذلك، فإنها لعبت دوًر

تـارة باإليجـاب  المجتمـع وأفـكار وسـلوكيات الشـباب، 

القضايـا  اختـالف وتبايـن  بالسـلب، وذلـك علـى  وأحياًنـا 

السـينمائي.    العمـل  يتناولهـا  التـي 

السينما كقيمة مضافة 

ال شـــك أن للســـينما أهميـــة كبـــرى فـــي تجســـيد 

الواقـــع االجتماعـــي، ومـــن ثـــمَّ تمكيـــن األفـــراد مـــن 

ما فيمـــا يتعلـــق  مواجهـــة هـــذا الواقـــع، ال ســـيَّ

بالقضايـــا محـــل الجـــدل فـــي المجتمـــع، والتـــي 

ـــم التطـــرق  ـــم يت ل عليهـــا الســـتار، ول
ِ
طالمـــا ُأســـد

إليهـــا فـــي الماضـــي، هـــذا باإلضافـــة إلـــى الـــدور 

الـــذي تلعبـــه الســـينما فـــي تعزيـــز مَلكـــة »الخيـــال« 

العالـــم  تعكـــس  باعتبارهـــا  األشـــخاص،  لـــدى 

ـــم 
ِ
ُتله فإنهـــا  وبالتالـــي  ج، 

ِ
الُمخـــر منظـــور  مـــن 

األشـــخاص اآلخريـــن أيًضـــا لتوســـيع مداركهـــم 

علـــى  األفـــراد  تســـاعد  أنهـــا  كمـــا  ومخيالتهـــم، 

اكتســـاب خبـــرات جديـــدة فـــي الحيـــاة العمليـــة، 

فعلـــى ســـبيل المثـــال: ُتســـهم العـــروض التـــي 

تتضمـــن مشـــاهد خاصـــة بحـــاالت الطـــوارئ، مثـــل: 

جعـــل  علـــى  واالختطـــاف،  والحرائـــق،  الســـرقة، 

والســـلوكيات  بالتصرفـــات  وعًيـــا  أكثـــر  األفـــراد 

بهـــا  القيـــام  عليهـــم  يتعيـــن  التـــي  الصحيحـــة 

ــمَّ  ــن ثـ ــة، ومـ ــاالت مماثلـ ــم لحـ ــال تعرضهـ ــي حـ فـ

تعظيـــم ُفـــرص نجاتهـــم.  وفـــي الســـياق ذاتـــه، 

ـــز انفتـــاح األفـــراد علـــى  ُتســـهم الســـينما فـــي تعزي

ُتســـاعدهم  إذ  العالـــم؛  حـــول  متنوعـــة  ثقافـــات 

األعمـــال الفنيـــة المتنوعـــة علـــى اكتســـاب المزيـــد 

األفـــراد  أنمـــاط معيشـــة  حـــول  المعرفـــة  مـــن 

ـــم  ـــك القي ـــم، وكذل ـــن فـــي شـــتى أنحـــاء العال اآلخري

المختلفـــة.  الثقافيـــة 

دور السينما في التنشئة االجتماعية
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التنشــــــئــــة  أدوات  كإحـــدى  الســـــــينما 
االجتماعيـــة 

ا  ومؤثـًر فّعـاًلا  ا  دوًر والعربيـة  األجنبيـة  األفـالم  لعبـت 

فـي توجيـه المجتمعـات بصـوره عامـة، والشـباب علـى 

فـي  تأثيـر  مـن  أحدثتـه  مـا  خـالل  مـن  الخصـوص،  وجـه 

أن  إلـى  فبالنظـر  القضايـا؛   مختلـف  إزاء  توجهاتهـم 

د يتخـذ من بطل العمـل الفني نموذًجا ُيحتذى 
ِ
الُمشـاه

وهنـا  وقيمـه،  بسـلوكياته  كبيـر  بشـكل  يتأثـر  فإنـه  بـه، 

الثقافـي«  »الغـرس  نظريـة  إلـى  التطـرق  أهميـة  تبـرز 

 George( »لــ »جـورج جيربنـر )The Cultivation Theory(

علـى  السـينما  تأثيـر  عمـق  تتنـاول  والتـي   ،)Gerbner

مشـاهدة  أن  وتفتـرض  لألفـراد،  االجتماعيـة  التنشـئة 

أكثـر  تجعلهـم  طويلـة  لسـاعات  للتلفـاز  األشـخاص 

تتضمنهـا  التـي  اإلعالميـة  بالرسـائل  للتأثُّـر  ُعرضـة 

محتويـات األعمـال الفنيـة، األمـر الـذي ينعكـس بـدوره 

لديهـم  ينمـي  حيـث  الخارجـي؛  للعالـم  تصورهـم  علـى 

قيًمـا ومعتقدات ورغبات محددة، ُتشـكل سـلوكياتهم 

إرادي.   ال  بشـكل  وتصرفاتهـم 

وُتجـادل نظريـة »الغـرس الثقافـي« بـأن الفـرد يتعـرف 

على حقائق العالم الخارجي من خالل التعرض لوسائل 

اإلعالم، ومن ثمَّ تشير إلى أن مداومة التعرض لوسائل 

اإلعـالم، وخصوًصـا التلفـاز، لفتـرات طويلـة، تخلـق لـدى 

الُمشـاهد اعتقـاًدا بـأن العالـم الخارجـي ما هـو إال صورة 

التلفـاز،  ونتيجـة  يـراه علـى شاشـة  طبـق األصـل ممـا 

لذلـك، ينتهـي األمـر أحياًنا باألشـخاص إلـى إدراك العالم 

مـع طـول  أنـه  بطريقـة مشـوهة، خصوًصـا  الحقيقـي 

الفتـرة التي يقضيها الُمشـاهد أمـام التلفاز، يزداد يقينه 

لمـا يـرى مـن صـور باعتبارهـا ُتجسـد الواقـع الحقيقـي.  

تفسـير  فـي  ا  دوًر الثقافـي«  »الغـرس  لنظريـة  وكان 

العالقـة بيـن ظاهـرة العنـف ومشـاهدة التلفـاز؛ فوفًقا 

باسـتمرار  يتعرضـون  الذيـن  األطفـال  فـإن  للنظريـة، 

مـن  عدوانيـة  أكثـر  يكونـون  العنيفـة،  الكرتـون  ألفـالم 

غيرهم. وفي هذا الصدد، أظهرت نتائج دراسـة ميدانية 

أجريـت علـى عـدد مـن الطـالب الذيـن يشـاهدون الكثيـر 

والمغامـرات  »األكشـن«  الحركـة  وأفـالم  برامـج  مـن 

لمـدة سـتة أشـهر، أنهـم أكثـر ترجيًحـا لفكـرة أن العالـم 

ا للغايـة، وأنـه توجـد فرصـة كبيـرة ألن  ُيعـد مكاًنـا خطيـًر

يتورطـوا فـي أحـداث عنـف، وذلـك علـى النقيـض تماًمـا 

يشـاهدوا  لـم  الذيـن  اآلخريـن  الطـالب  بـآراء  مقارنـة 

مماثلـة.  تلفزيونيـة  عروًضـا 

السينما.. بين التنميط واالبتذال 

المرتبطـة  المسـاوئ  عـن  الطـرف  غـض  يمكـن  ال 

بدورهـا  يتعلـق  فيمـا  ما  سـيَّ ال  السـينمائية،  باألعمـال 

والمجتمعـات،  األفـراد  عـن  خاطئـة  مفاهيـم  خلـق  فـي 

وتكريس قوالب نمطية )Stereotypes( محددة بشأن 

المجتمـع،  فـي  الجنسـين  أدوار  مثـل:  القضايـا،  بعـض 

أو بعـض الممارسـات الدينيـة والمجتمعيـة؛ ممـا يؤثـر 

باإلضافـة  هـذا  إزاءهـا.   األفـراد  توجهـات  علـى  سـلًبا 

تـكاد  ال  التـي  والمبتذلـة  السـطحية  المضاميـن  إلـى 

والتـي  الحاضـر،  وقتنـا  فـي  األفـالم  منهـا معظـم  تخلـو 

تتعـارض جملـة وتفصيـًلا مع قيم وأخالق المؤسسـات 

ما فيمـا يتعلـق بتصويرهـا  االجتماعيـة التقليديـة، ال سـيَّ

لقضايـا العنـف، والجنـس، وغيرهـا مـن قضايـا جدليـة. 

مـادة  والجنـس  والجريمـة  العنـف  موضوعـات  وُتعـد 

إعالمية رائجة طالما نجحت في جذب الكثير من منتجي 

لألعمـــال  األشـــخاص  مشـــاهدة 
أكثـــر  تجعلهـــم  طويلـــة  لســـاعات  الفنيـــة 
ُعرضـــة للتأثـــر بالرســـائل اإلعاميـــة، األمر 
تصورهـــم  علـــى  بـــدوره  ينعكـــس  الـــذي 
للعالـــم الخارجـــي؛ حيث ينمـــي لديهم قيًما 
تُشـــكل  محـــددة،  ورغبـــات  ومعتقـــدات 
سلوكياتهم وتصرفاتهم بشكل ال إرادي.
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تسـتقطب  كونهـا  العالـم؛  أنحـاء  جميـع  فـي  األفـالم 

قاعـدة جماهيريـة واسـعة مـن جميـع األعمـار، وتشـير 

الدراسـات إلـى أنـه حتـى العقـد األول مـن القـرن الحالـي، 

مـن   %75 علـى  الموضوعـات  مـن  النـوع  هـذا  سـيطر 

األفـالم التجاريـة المنَتجـة فـي جميـع أنحـاء العالـم منـذ 

عـام 1930  ، والتـي كان لهـا تأثيرهـا علـى المجتمعات، كما 

يمكـن توضيحـه فـي التالـي:

أ . العنف في األعمال السينمائية

لقضايـا  وكيًفـا  ـا  كمًّ فيـه  المبالـغ  التنـاول  أسـهم 

ظـروف  جانـب  إلـى  السـينمائية،  األعمـال  فـي  العنـف 

داخـل  الجريمـة  معـدالت  زيـادة  فـي  والبطالـة،  الفقـر 

ظاهـرة  تصويـر  يتـم  مـا  عـادًة  حيـث  المجتمعـات؛ 

»العنـف« و«القتـل« كحـل يسـير وعملـي فـي األزمـات، 

الضـوء علـى عواقبهـا، خصوًصـا عندمـا  دون تسـليط 

وتـزداد  األشـرار.   مواجهـة  فـي  باألبطـال  األمـر  يتعلـق 

خطـورة األمـر بالنسـبة لألطفـال دون سـن 6 سـنوات، 

وذلـك بالنظـر إلـى أنهـم ال يملكـون القـدرة علـى التمييـز 

بيـن الخيـال والواقـع فـي هـذه السـن المبكـرة؛ مما يؤثر 

الخارجـي.  للعالـم  رؤيتهـم  ويشـوه  نفسـيتهم،  علـى 

التلفزيونـي  العنـف  ضـد  الدولـي  االئتـالف  نشـر  وقـد 

بحًثـا   ،National Coalition on Television Violence

اسـتغرق إجراؤه مدة 22 عاًما، يسـلط الضوء على األثر 

طويـل المـدى للتلفـاز، أكـد وجـود عالقـة مباشـرة بيـن 

األفـالم ذات المحتـوى العنيـف فـي السـتينيات، وتزايـد 

والثمانينيـات،  السـبعينيات  فـي  الجريمـة  معـدالت 

تلـك  تضمنتهـا  التـي  العنـف  مشـاهد  أن  إلـى  ا  مشـيًر

ا يتـراوح بين )25% -50%( من  األفـالم كانـت مسـؤولة عمَّ

العالـم.   أنحـاء  العنـف فـي جميـع  أعمـال 

ب . مخاطر التماهي مع العمل السينمائي

تشـــير الدراســـات إلـــى أن الُمشـــاهد يندمـــج ال شـــعوريًّا 

الصـــور  تترســـخ  حيـــث  الســـينمائي؛  العمـــل  مـــع 

ـــه، لتنعكـــس  ـــي يتعـــرض لهـــا فـــي الوعي والمشـــاهد الت

ما  فيمـــا بعـــد علـــى تصرفاتـــه فـــي الحيـــاة اليوميـــة، ال ســـيَّ

حينمـــا يقـــوم الُمشـــاهد بإســـقاط شـــخصية البطـــل 

يتعلـــق  عندمـــا  األمـــر  خطـــورة  وتـــزداد  نفســـه.  علـــى 

الغرائـــز  أو  بالعنـــف  الســـينمائي  العمـــل  مضمـــون 

مرحلـــة  فـــي  الُمشـــاهد  كان  إذا  الجنســـية، خصوًصـــا 

الطفولـــة؛ كونهـــا ُتحـــرض علـــى ســـلوكيات منحرفـــة، 

واالغتصـــاب.  والتحـــرش  كالعنـــف 

الـمـبـالــــــــــغ  الـتـنــــــــــاول  أســــــــهــــم 
األعمـــال  فـــي  العنـــف  لقضايـــا  فيـــه 
معـــدالت  زيـــادة  فـــي  الســـيـنـمـائـيــــة، 
الجريمـــة داخـــل المجتمعـــات؛ حيـــث عـــادًة 
مـــا تُصـــوَّر ظاهـــرُة »القتـــل« كحـــل يســـير 
فـــي األزمـــات، دون تســـليط الضـــوء علـــى 

عواقبهـــا.
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الُمشـــاهد  تطبيـــع  فـــإن  اآلخـــر،  الجانـــب  وعلـــى 

العمـــل  يتضمنـــه  الـــذي  العنيـــف  المحتـــوى  مـــع 

الســـينمائي، حيـــث التماهـــي مـــع طلقـــات الرصـــاص، 

ــيًئا  ــا شـ ــن، باعتبارهـ ــكين، وآالم اآلخريـ ــات السـ وطعنـ

ـــد  وتبلُّ »الالمبـــاالة«،  تفشـــي  فـــي  ُيســـهم  ـــا،   عاديًّ

كونهـــا  المجتمـــع؛  أفـــراد  لـــدى  التعاطـــف  مشـــاعر 

أمـــًرا  اآلخريـــن  ومعانـــاة  العنـــف  مشـــاهد  تجعـــل 

ومألوًفـــا.    مقبـــوًلا 

جـ. أعباء إضافية على اآلباء

المســـتمرة  الُمشـــاهدة  أن  إلـــى  الدراســـات  تشـــير 

إذ  الفـــرد؛  دمـــاغ  علـــى  تؤثـــر  الســـينمائية  للعـــروض 

ــر  ــات التذكـ ــا فـــي تشـــويش عمليـ ــا تتســـبب أحياًنـ إنهـ

علـــى  األفـــراد  قـــدرة  علـــى  ســـلًبا  والتأثيـــر  والتعلـــم، 

اتخـــاذ القـــرار المالئـــم،  ومفاقمـــة مشـــاعر اإلحبـــاط 

لديهـــم، وإضعـــاف روح االنتمـــاء لألســـرة، والشـــعور 

باالغتـــراب عـــن الوطـــن، وتزايـــد الرغبـــة فـــي التحـــرر مـــن 

جميـــع القيـــود المجتمعيـــة، فضـــًلا عـــن إثـــارة الغرائـــز 

والشـــهوات وحـــب الثـــراء لـــدى األفـــراد.  

وجـــه  علـــى  الســـينمائية  األعمـــال  بعـــض  وُتفاقـــم 

الخصـــوص التحديـــات أمـــام اآلبـــاء فيمـــا يتعلـــق بتربيـــة 

ـــى اكتســـاب  ـــف إل ـــؤدي أفـــالم الجريمـــة والعن ـــاء؛ إذ ت األبن

الســـلبية  العـــادات  مـــن  ا  كثيـــًر والشـــباب  المراهقيـــن 

صفـــات  مـــن  وغيرهـــا  والغـــش،  والســـرقة،  كالكـــذب، 

ســـيئة تصورهـــا األفـــالم كشـــيء مبـــرر وطبيعـــي فـــي 

الحيـــاة اليوميـــة.  كمـــا تؤكـــد الدراســـات أن األفالم اإلباحية 

المجتمعيـــة،  المشـــكالت  مـــن  كثيـــر  عـــن  مســـؤولة 

ليـــس أقلهـــا اســـتفحال بعـــض الســـلوكيات الجنســـية 

هـــذا  أن  باعتبـــار  واالغتصـــاب،  كالتحـــرش  المنحرفـــة، 

النـــوع مـــن األفـــالم ُيســـهم فـــي تســـميم عقـــول الشـــباب، 

وإفســـاد أخالقهـــم.  

الوقـت  مـن  المزيـد  قضـاء  يرتبـط  آخـر،   
ٍ

جانـب وعلـى 

لـدى  النـوم  فـي  والتأخـر  األرق  بمشـكالت  التلفـاز  أمـام 

األطفـال والمراهقيـن، األمـر الـذي ينعكـس سـلًبا علـى 

أدائهـم المدرسـي،   ويمكـن أن تـؤدي مشـاهدة التلفـاز 

بالسـمنة  اإلصابـة  مخاطـر  زيـادة  إلـى  طويلـة  لفتـرات 

ما  سـيَّ ال  والمراهقيـن،  األطفـال  لـدى  الـوزن  وزيـادة 

مـع وجـود جهـاز تلفزيـون فـي غرفـة النـوم، حيـث أكـدت 

المراهقيـن  أن  األطفـال  لطـب  األمريكيـة  األكاديميـة 

سـاعات   5 علـى  تزيـد  لمـدة  التلفـاز  يشـاهدون  الذيـن 

ا، أكثر عرضة لإلصابة بزيادة الوزن بمعدل خمس  يوميًّ

أو  التلفـاز  يشـاهدون  ال  ممـن  بغيرهـم  مقارنـة  مـرات 

يشـاهدونه لمـدة سـاعتين كحـد أقصـى. ويعـزو ذلـك 

إعالنـات  مـن  المشـاهدون  لـه  يتعـرض  مـا  إلـى  ـا  جزئيًّ

خاصـة بمأكـوالت ذات سـعرات حراريـة مرتفعـة؛ ممـا 

يثيـر رغبتهـم فـي اسـتهالك المزيـد منهـا، خصوًصـا مع 

ميل المشاهدين لتناول وجبات خفيفة أثناء مشاهدة 

التلفـاز.  األفـالم علـى شاشـة 

األطفـال  لطـب  األمريكيـة  األكاديميـة  تنصـح  وعليـه، 

»American Academy of Pediatrics « اآلبـاء بضـرورة 

ووضـع  وتنظيمهـا،  للتلفـاز  األبنـاء  مشـاهدة  متابعـة 

والمراهقيـن  األطفـال  حصـول  يضمـن  زمنـي  جـدول 

يتـراوح مـا بيـن )8  ـا،  النـوم يوميًّ  مـن 
ٍ

علـى قسـط كاف

سـاعات – 12 سـاعة(، وكذلك ممارسـتهم لنشـاط بدني 

لمـدة ال تقـل عـن سـاعة،   كمـا شـددت األكاديميـة على 

أهمية تشـجيع األبناء على االنخراط في أنشـطة أخرى 

لتعزيـز حالتهـم الصحيـة والنفسـية، مثـل القـراءة. 

يرتبـــط قضـــاء المزيـــد مـــن الوقـــت 
لـــدى  األرق  بمشـــكات  التلفـــاز  أمـــام 
الـــذي  األمـــر  والمراهقيـــن،  األطفـــال 
ينعكـــس ســـلًبا علـــى أدائهـــم المدرســـي، 
إلـــى جانـــب المخاطـــر المرتبطـــة باإلصابـــة 
واكتســـاب  الـــوزن،  وزيـــادة  بالســـمنة 

الســـلبية. العـــادات  مـــن  الكثيـــر 
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الماضـــي  بيـــن  المصريـــة..  الســـينما 
والمأمـــول والحاضـــر 

لم يتبق سـوى بضع سـنوات وتبلغ السـينما المصرية 

ـَج عـام 
ِ
قرنهـا األول، بالنظـر إلـى أن أول فيلـم مصـري ُأنت

ا كبيـًرا  1927، وال شـك أن السـينما المصريـة لعبـت دوًر

كإحـدى أهـم أدوات القـوة الناعمـة المصريـة؛  باعتبارهـا 

األوسـط  الشـرق  فـي  األفـالم  ـاع  صنَّ أقـدم  تضـم 

األربعينيـات  فتـرة  اعتبـرت  حيـث  وأكبرهـم،   وأعرقهـم 

وحتـى السـتينيات مـن القـرن الماضـي بمثابـة »العصـر 

بــ  خاللهـا  ُلقبـت  وقـد  المصريـة،  للسـينما  الذهبـي« 

إذ  العربـي«؛  العالـم  »هوليـود  أو  الشـرق«  »هوليـود 

الفنيـة  الناحيـة  مـن  التمييـز  المسـتعصي  مـن  كان 

األمريكيـة،  الغربيـة،  ونظيرتهـا  المصريـة  األفـالم  بيـن 

والفرنسـية.   واإليطاليـة، 

وخـالل هـذه العقـود الذهبيـة الثالثـة، كانـت مصـر واحـدة 

األوسـط،  الشـرق  األفـالم فـي منطقـة  ـاع  أكبـر صنَّ مـن 

رئيًسـا للثقافـة الشـعبية فـي العالـم  وأصبحـت مرجًعـا 

العربي؛ حيث شهدت إنتاج سلسلة من األفالم الخالدة، 

الخـوف«،  مـن  و«شـيء  الديـن«،  صـالح  »الناصـر  مثـل: 

وثالثيـة األديـب نجيـب محفـوظ، و«العزيمـة« الـذي يأتـي 

100 فيلـم مصـري، وغيرهـا مـن  علـى رأس قائمـة أفضـل 

أعمـال بـارزة ال يـزال صداهـا حاضـًرا حتـى اليـوم. 

وكانـــت نهايـــة الســـتينيات إيذاًنـــا بمرحلـــة جديـــدة فـــي 

تاريـــخ الســـينما المصريـــة، بـــرزت خاللهـــا األعمـــال الفنيـــة 

اإليـــرادات؛  أعلـــى  تحقيـــق  تســـتهدف  التـــي  التجاريـــة 

ومـــا  الفســـاد،  واستشـــراء  اإلدارة،  ســـوء  أدى  حيـــث 

أعقـــب ذلـــك مـــن إلغـــاء تأميـــم صناعـــة الســـينما، إلـــى 

وضـــع حـــد لمـــا ُســـمي بــــ »العصـــر الذهبـــي للســـينما 

ــة  ــينما المصريـ ــب للسـ ــن ُيحَسـ ــي حيـ ــة«.  وفـ المصريـ

المجتمعيـــة  المشـــكالت  مـــن  للعديـــد  تناولهـــا 

الحساســـة، كقضايـــا االنحـــراف والبلطجـــة، فـــإن دورهـــا 

فـــي معالجـــة تلـــك المشـــكالت كان محـــدوًدا للغايـــة؛ إذ 

اقتصـــر علـــى تســـليط الضـــوء عليهـــا دون تقديـــم حلـــول 

عمليـــة بشـــأنها؛ نظـــًرا ألن تحقيـــق الربـــح واســـتقطاب 

ـــات القائميـــن علـــى هـــذا  ـــا علـــى رأس أولوي الجمهـــور كان

النـــوع مـــن األعمـــال الفنيـــة. 

ــة  ــارز لألعمــال الســينمائية التجاري وقــد كان للحضــور الب

تراجــع  تكريــس  فــي  كبيــر  دور  األخيــرة  الســنوات  فــي 

مضاميــن األعمــال الســينمائية المصريــة؛ وذلــك نتيجــة 

إلــى  بالســينما  المختصيــن  غيــر  األعمــال  رجــال  دخــول 

مجــال اإلنتــاج الســينمائي، بهــدف تحقيــق أعلــى إيــرادات 

واإلثــارة  والعنــف  االبتــذال  أضحــى  ولذلــك  ممكنــة، 

الجنســية، المحتويــات األكثــر رواًجــا فــي األعمــال الفنيــة، 

باعتبارهــا طريًقــا مختصــرة لجنــي أربــاح مهولــة.  وفي هذا 

ــي حققتهــا  ــة الت ــاح الخيالي ــر األرب ــٌي عــن الذك الســياق، غن

ــا  أفــالم كثيــرة دون المســتوى، والتــي أثــارت جــدًلا مجتمعيًّ

واســًعا، باعتبارهــا جســدت ظاهــرة العنــف والبلطجــة 

ما  فــي المجتمــع المصــري بصــورة ُمبالــغ فيهــا، ال ســيَّ

أن بطــل العمــل الســينمائي بــات قــدوة ونموذًجــا ُيحتــذى 

ــدى عــدد ليــس بالقليــل مــن الشــباب.  ــه ل ب

وعلــى هــذا النحــو، ليــس غريًبــا أن ُتحجــم فئــات عريضــة 

مــن المجتمــع المصــري، مــن المثقفيــن وكبــار الســن، عن 

متابعــة األعمــال الســينمائية الجديــدة، وأن يتجــه كثيــرون 

إلــى األفــالم القديمــة )األبيــض واألســود(، التــي ُيطلــق 

الراقــي«، وهــي  أو »الفــن  الجميــل«  زمــن »الفــن  عليهــا 

ســمات اقترنــت بالعصــور الذهبيــة للســينما المصريــة، 

بلــة للكثيــر مــن الفنانيــن العــرب الذين 
ِ
التــي جعلــت مصــر ق

دوًرا  المصريـــة  الســـينما  لعبـــت 
ــة  ــوة الناعمـ ــم أدوات القـ ــدى أهـ ــارًزا كإحـ بـ
المصريـــة؛ باعتبارهـــا تضـــم أقـــدم صنَّـــاع 
ــم  ــرق األوســـط وأعرقهـ ــي الشـ ــام فـ األفـ
وأكبرهـــم، وكانـــت فتـــرة األربعينيـــات وحتـــى 
الســـتينيات مـــن القـــرن الماضـــي بمثابـــة 
»العصـــر الذهبـــي« للســـينما المصريـــة.
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ذاعــت شــهرتهم فــي الشــرق األوســط وحــول العالــم. 

هــذا ويــدق بعــض النقــاد الســينمائيين ناقــوس الخطــر 

بشــأن مــا أســموه »غــزو« الســينما التركيــة؛ وذلــك نظــًرا 

ا للســينما التركيــة فــي  للحضــور الواســع الــذي بــرز مؤخــًر

المنطقــة؛ فبالتزامــن مــع مــا تواجهــه الســينما المصريــة 

مــن أزمــات، ُتقــدم الســينما التركيــة أعمــاًلا فنيــة متقدمــة 

الجماهيريــة  القاعــدة  أضحــت  متنوعــة،  مضاميــن  ذات 

لنجوهــا تتســع يوًمــا بعــد يــوم. 

وختاًمـــا، يمكـــن القـــول بـــأن الســـبيل الوحيـــد الســـتعادة 

قـــدر  منهـــا  واالســـتفادة  المصريـــة،  الســـينما  مجـــد 

اإلمـــكان فـــي االرتقـــاء بالمســـتوى الفكـــري والثقافـــي 

لألفـــراد، وكذلـــك فـــي تعزيـــز القـــوى الناعمـــة للبـــالد، 

هـــو معالجـــة أوجـــه الخلـــل والقصـــور التـــي شـــابت إنتـــاج 

ـــة ومضمونهـــا؛ لالرتقـــاء  األعمـــال الســـينمائية المصري

 يليـــق بعراقـــة مؤسســـة 
ٍ
بمســـتواها الفنـــي علـــى نحـــو

الســـينما المصريـــة.
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أ. هاجـــر جمـــال
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة ــا  ــ ــايـ ــ ــضـ ــ ــقـ ــ الـ إدارة   - ــي  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ  بــــــاحــــــث 
مـــــــــركـــــــــز الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات ودعــــــــــــــــــم اتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار

تعاظـــم فـــي اآلونـــة األخيـــرة انتشـــار لـــون غنائـــي جديـــد 

فـــي مصـــر ُيعـــرف بــــ »المهرجانـــات الشـــعبية«، وقـــد أثـــار 

هـــذا اللـــون الغنائـــي جـــدًلا فـــي أوســـاط النقـــاد الفنييـــن 

ــر  ـ ــا تعبِّ ــرى البعـــض أنهـ ــا يـ ــن، فبينمـ ــة المثقفيـ وطبقـ

عـــن تدنـــي الـــذوق العـــام، وأن تأثيرهـــا الســـلبي علـــى 

المجتمـــع قـــد يتجـــاوز خطـــر إدمـــان المخـــدرات، فضـــًلا 

عـــن أنهـــا ال تليـــق بتـــراث ومكانـــة مصـــر الفنيـــة، يدافـــع 

ــا  ــا مـــن الفـــن نابًعـ ــا نوًعـ ــا باعتبارهـ البعـــض اآلخـــر عنهـ

نفســـه  فـــرض  فـــي  نجـــح  المصـــري،  الشـــارع  مـــن 

فـــإن  ثـــّم  ومـــن  كافـــة،  المجتمعيـــة  األوســـاط  علـــى 

ـــا مـــن  ـــة دون انتشـــاره أو تقويضـــه أصبحـــت درًب الحيلول

ــة  ــذه الورقـ ــلِّط هـ ــك، تسـ ــوء ذلـ ــي ضـ ــتحيل. وفـ المسـ

الضـــوء علـــى ماهيـــة المهرجانـــات الشـــعبية وتطورهـــا، 

ــًلا عـــن  والعوامـــل التـــي أســـهمت فـــي انتشـــارها، فضـ

المخاطـــر الُمحدقـــة بانتشـــار هـــذا اللـــون الغنائـــي علـــى 

الثقافـــة المجتمعيـــة.

ماهيــة المهرجانات الشــعبية: نشــأتها 
وتطورها

ذاع صيـــت المهرجانـــات الشـــعبية فـــي مصـــر منـــذ عـــام 

ـــا  2011، وتمّكنـــت مـــن فـــرض نفســـها باعتبارهـــا لوًنـــا غنائيًّ

جديـــًدا تابًعـــا للموســـيقى الشـــعبية، ويعتمـــد هـــذا النـــوع 

»التكنـــو« موســـيقى  بيـــن  الخلـــط  علـــى  األغانـــي   مـــن 

ــاء  ــى غنـ ــد علـ ــري يعتمـ ــعبي مصـ ــج شـ ــراب« بمزيـ و »الـ

الكلمـــات بإيقـــاع ســـريع؛ إذ تتـــم صناعـــة تلـــك األغانـــي 

يتـــم إدخـــال صـــوت  باالعتمـــاد علـــى برامـــج إلكترونيـــة 

المغنـــي عليهـــا، وبالتالـــي يتـــم إنتاجهـــا بتكلفـــة زهيـــدة 

فـــي أغلـــب األحيـــان.  وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن تلـــك النوعيـــة 

ــاء الشـــعبية  ــي األحيـ ــرة فـ ــرت ألول مـ ــن األغانـــي ظهـ مـ

الفقيـــرة فـــي القاهـــرة وضواحيهـــا؛ حيـــث اعتمـــدت تلـــك 

ــم  ــاء حفالتهـ ــات إلحيـ ــة علـــى مطربيـــن المهرجانـ الطبقـ

وأفراحهـــم بتكلفـــة قليلـــة، إال أنـــه فـــي خـــالل ســـنوات 

قليلـــة، اســـتطاع هـــذا اللـــون الغنائـــي فـــرض نفســـه علـــى 

الـــذوق العـــام فـــي مصـــر، وانتقـــل إلـــى أوســـاط الطبقـــات 

إلـــى  ووصـــل  بـــل  والعليـــا،  المتوســـطة  االجتماعيـــة 

العالميـــة؛ إذ عقـــد مطربـــو تلـــك المهرجانـــات حفـــالت 

ــة.   ــدة األمريكيـ ــات المتحـ ــا والواليـ ــي أوروبـ فـ

ــراح  ــى األفـ ــي علـ ــون الغنائـ ــذا اللـ ــماع هـ ــر سـ وال يقتصـ

والحفـــالت والتجمعـــات الشـــبابية فحســـب، وإنمـــا يتـــم 

ســـماعه بصـــورة شـــبه يوميـــة لـــدى أوســـاط الشـــباب؛ 

إذ تصـــّدرت أغانـــي المهرجانـــات قائمـــة البحـــث علـــى 

وســـائل التواصـــل االجتماعـــي والتطبيقـــات الخاصـــة 

وإنســـتجرام  يوتيـــوب وفيســـبوك  باألغانـــي، وخاصـــًة 

وتيـــك تـــوك وســـاوند كالود، والتـــي تعاظـــم اســـتخدامها 

ـــات مراكـــز  ـــت أغانـــي المهرجان ـــة األخيـــرة. واحتّل فـــي اآلون

فـــي  تشـــغيًلا  األكثـــر  األغانـــي  قوائـــم  فـــي  متقدمـــة 

إحداهـــا  يوتيـــوب وســـاوند كالود، وتخّطـــت  تطبيقـــي 

غضـــون  فـــي  مشـــاهدة  مليـــون  الخمســـة  حاجـــز 

ـــا حاجـــز 45  أســـبوع مـــن إصدارهـــا، والتـــي تخّطـــت حاليًّ

مليـــون مســـتمع علـــى ســـاوند كالود، فضـــًلا عـــن 70 

ــّدرت أغانـــي  ــا تصـ مليـــون مشـــاهدة علـــى يوتيـــوب، كمـ

ـــى محـــرك  ـــا عل ـــر بحًث ـــات قائمـــة العناصـــر األكث المهرجان

جوجـــل فـــي مصـــر خـــالل عـــام 2020، بمـــا يشـــير إلـــى وجـــود 

شـــريحة كبيـــرة داخـــل المجتمـــع المصـــري تفضـــل هـــذا 

تأثير المهرجانات الشعبية على الثقافة 
المجتمعية
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النـــوع الموســـيقي، وقـــد اســـتغلها منســـقو الحمـــالت 

ـــل  الدعائيـــة للترويـــج لمنتجاتهـــم، كمـــا أصبحـــت تمثِّ

جـــزًءا رئيًســـا مـــن صناعـــة الســـينما المصريـــة؛ حيـــث 

يتـــم اســـتخدام تلـــك األغانـــي للترويـــج لألفـــالم قبـــل 

عرضهـــا فـــي دور الســـينما.   وفـــي ضـــوء مـــا ســـبق، 

فـــإن الســـيطرة علـــى هـــذا اللـــون الغنائـــي باتـــت أمـــًرا 

تتســـع،  زالـــت  ال  وتأثيرهـــا  انتشـــارها  فدائـــرة  صعًبـــا؛ 

ولـــم تعـــد تقتصـــر علـــى المجتمـــع المصـــري، بـــل امتـــد 

تأثيرهـــا إلـــى المجتمـــع العربـــي؛ حيـــث اســـتعانت بعـــض 

البلـــدان العربيـــة بمطربـــي تلـــك المهرجانـــات إلحيـــاء 

الحفـــالت بهـــا، كمـــا دخلـــت عالـــم الســـينما والتلفزيـــون 

التـــي  العشـــوائية  األحيـــاء  مـــن  وانتقلـــت  والمســـرح، 

ــا.  ــات العليـ ــم الطبقـ ــى عالـ ــا إلـ أنتجتهـ

أسباب وعوامل شّجعت على االنتشار 

رئيســـة  أســـباب  عـــدة  المحلليـــن  بعـــض  رصـــد 

النتشـــار أغانـــي المهرجانـــات الشـــعبية، والتـــي 

يلـــي: يمكـــن توضيحهـــا فيمـــا 

أوًلا: الحراك االجتماعي 

ألغانـــي  الســـريع  االنتشـــار  المحلليـــن  بعـــض  َيعـــزي 

المهرجانـــات الشـــعبية إلـــى الفوضـــى التـــي شـــهدتها 

الدراســـات  إحـــدى  توصلـــت  إذ  2011؛  عـــام  خـــالل  مصـــر 

الجامعـــات  َيـــت علـــى طـــالب 
ِ
ُأجر التـــي  االســـتطالعية 

مـــن   %95 أن  إلـــى  القاهـــرة،  فـــي  الغنيـــة  األحيـــاء  مـــن 

ــر؛  ــد 25 ينايـ ــي بعـ ــماع تلـــك األغانـ ــدأوا سـ ــاركين بـ المشـ

حيـــث أدى ضعـــف المؤسســـات الحكوميـــة -آنـــذاك- إلـــى 

الحيلولـــة دون فـــرض رقابـــة صارمـــة علـــى هـــذا اللـــون 

الغنائـــي، أو ســـّن قوانيـــن تحـــول دون بيـــع وتـــداول هـــذه 

األغانـــي علـــى القنـــوات الفضائيـــة. وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى 

علـــى  والتمـــرد  ينايـــر،   25 ـــان  إبَّ االجتماعـــي  الحـــراك  أن 

المســـلمات شـــّكل مناًخـــا مالئًمـــا النتشـــار هـــذا اللـــون 

مـــن  العظمـــى  الغالبيـــة  تركيـــز  عـــن  فضـــًلا  الغنائـــي، 

أغانـــي المهرجانـــات علـــى القضايـــا االجتماعيـــة علـــى غـــرار 

الفقـــر، والمخـــدرات، والتحـــرُّش.  

فقـد   ،2011 عـام  االقتصاديـة  األوضـاع  تراجـع  ضـوء  وفـي 

مصاحبـة  اجتماعيـة  تغيـرات  المصـري  المجتمـع  شـهد 

الطبقـة  أفـراد  بعـض  تحـول  إذ  االقتصـادي؛  للتدهـور 

بدورهـا  األخيـرة  وتحولـت  متوسـطة،  طبقـة  إلـى  العليـا 

الثقافـة  فـي  تغيـر  صاحبـه  الـذي  األمـر  دنيـا،  طبقـة  إلـى 

إلـى  المطـاف  نهايـة  فـي  أفضـى  بمـا  الفنـون،  ومـذاق 

انتشـار أغانـي المهرجانـات الشـعبية. ورغـم اقتصـار رواج 

أغانـي المهرجانـات الشـعبية بيـن أوسـاط الفئـات الدنيـا 

والطبقـة العشـوائية التـي أنتجتهـا، فـإن نظريـة التفاعـل 

العمـل  بيئـات  فـي  الطبقـات  مختلـف  بيـن  االجتماعـي 

اللـون  هـذا  نقـل  فـي  بدورهـا  أسـهمت  قـد  والدراسـة 

الغنائـي إلـى الطبقـات واألوسـاط األخـرى؛ فقـد كشـفت 

دراسـة اسـتطالعية علـى فئة شـباب الجامعـات األغنياء، 

تصـــدرت أغانـــي المهرجانات قائمة 
األكثـــر بحثًـــا على محرك جوجـــل في مصر 
خـــال عـــام 2020، بمـــا يشـــير إلـــى وجـــود 
شـــريحة كبيرة داخـــل المجتمع المصري 
وقـــد  الموســـيقي،  النـــوع  هـــذا  تفضـــل 
اســـتغلها منســـقو الحمـــات الدعائيـــة 
أصبحـــت  كمـــا  لمنتجاتهـــم،  للترويـــج 
تمثِّـــل جزًءا رئيًســـا من صناعة الســـينما 

المصريـــة.
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بدافـع  المهرجانـات  أغانـي  إلـى  اسـتمع  منهـم   %82 أن 

عامـل  أن  منهـم   %80 ـد  وأكَّ واالستكشـاف،  الفضـول 

الجذب األول لديهم في أنها موسـيقى غربية باألسـاس. 

ثانًيا: سهولة اإلنتاج 

ال يتطلـب هـذا النـوع أهـم عامـل فـي عمليـة الغنـاء، أال 

المطـرب عامـًلا  ُيعـد صـوت  الصـوت، فـال  وهـو عذوبـة 

مهًمـا لنجـاح هـذه األغانـي، خاصـًة أن صـوت الموسـيقى 

إلـى  تحتـاج  ال  أنهـا  كمـا  المطـرب،  صـوت  مـن  أعلـى 

كلمـات شـعرية أو فنيـة؛ إذ تعتمـد علـى اإليقـاع السـريع 

دون  المرتفـع  الموسـيقى  صـوت  ويحـول  للكلمـات، 

عـن  فضـًلا  هـذا  الكلمـات،  هـذه  غالبيـة  علـى  التعـرُّف 

سـهولة نشـرها عبـر مواقـع التواصـل االجتماعـي، مثـل: 

يوتيوب وفيسبوك، بما يشير إلى أهمية وسائل اإلعالم 

الجديـدة فـي نشـر هـذا اللـون الغنائـي بيـن الشـباب فـي 

ذلـك  إلـى  باإلضافـة  المختلفـة،  االجتماعيـة  الطبقـات 

تحتـوي كلماتهـا علـى معانـي بسـيطة مـن الشـارع؛ ممـا 

بسـهولة. األذهـان  فـي  تعلـق  يجعلهـا 

ثالًثا: المهرجانات انعكاس لتمرد المجتمع

يـرى بعـض النقـاد أن أغانـي المهرجانـات بمثابـة ثـورة، 

وذلـك فـي ضـوء مسـاعيها للتمـرد علـى الـذوق العـام، 

والنمطيـة الموجـودة فـي األغانـي، فيمـا يـرى البعـض 

تعبيـر  أشـكال  مـن  شـكل  مجـرد  تعـدو  ال  أنهـا  اآلخـر 

نفسـها،  عـن  المهرجانـات  تلـك  أنتجـت  التـي  الطبقـة 

تلـك  أنتجـت  التـي  العشـوائية  الطبقـة  أن  خاصـة 

المهرجانات كانت تعاني من تهميش وسـائل اإلعالم، 

فضـًلا عـن الثقافـة الرائجة بشـأن خطـورة تلك الطبقة 

علـى المجتمـع، وبالتالـي ظهـرت المهرجانات الشـعبية 

ـر عـن ثقافـة الفقـراء.   لتعبِّ

وقـد حـازت أغانـي المهرجانـات علـى شـعبية كبيـرة لـدى 

جميـع قطاعـات المجتمـع، وذلـك فـي ضـوء مسـاعي 

الشـباب الحثيثـة للتعبيـر عن أنفسـهم ولو بشـكل من 

أشـكال التمـرد، للخـروج مـن حالـة الكبـت التـي يعانيهـا 

ل إلى ظاهرة،  هؤالء الشباب، إال أن هذا التعبير قد تحوَّ

أوسـاط  فـي  المهرجانـات  أغانـي  انتشـار  أعقـاب  فـي 

يـرى  اإلطـار،  هـذا  وفـي  متباينـة.  وثقافيـة  اجتماعيـة 

بعـض المحلليـن أن أغانـي المهرجانـات ُتعـد انعكاًسـا 

لتمـرد الجيـل الحالـي علـى الموروثات القديمـة، أو التحرر 

مـن القيـود التـي تحـد مـن قـدرة الشـباب المصـري علـى 

اإلبـداع والتعبيـر عـن تطلعاتـه لالرتقـاء بحياتـه.  

رابًعا: ثورة التكنولوجيا 

منصـــات  الشـــعبية  المهرجانـــات  منتجـــو  يســـتخدم 

ـــى غـــرار يوتيـــوب وســـاوند كالود  ـــى اإلنترنـــت عل البـــث عل

ــي  ــا فـ ــهمت بدورهـ ــي أسـ ــارة- والتـ ــبقت اإلشـ ــا سـ -كمـ

الحيلولـــة دون منـــع انتشـــار هـــذا النـــوع مـــن األغانـــي، 

فرغـــم قـــرارات نقابـــة المهـــن الموســـيقية بمنـــع إقامـــة 

ــاء  ــن الغنـ ــم مـ ــات ومنعهـ ــي المهرجانـ حفـــالت لمطربـ

فـــي مصـــر، فـــإن منتجـــي تلـــك األغانـــي اعتمـــدوا علـــى 

منصـــات التواصـــل االجتماعـــي وتطبيقـــات األغانـــي التـــي 

القـــت رواًجـــا واســـًعا فـــي اآلونـــة األخيـــرة، وأصبحـــت 

ــم الرئيـــس.     ــدر دخلهـ مصـ

أغانـــي  بانتشـــار  الُمحدقـــة  المخاطـــر 
نـــات جا المهر

تتبايـــن وجهـــات نظـــر االختصاصييـــن النفســـيين بشـــأن 

ــرد  ــى الفـ ــعبية علـ ــات الشـ ــي المهرجانـ ــر أغانـ ــدى تأثيـ مـ

والمجتمـــع؛ إذ يـــرى البعـــض أنهـــا تنطـــوي علـــى تأثيـــرات 

أغانـــي  أن  النقـــاد  بعـــض  يـــرى 
فـــي  وذلـــك  ثـــورة،  بمثابـــة  المهرجانـــات 
الـــذوق  علـــى  للتمـــرد  مســـاعيها  ضـــوء 
فـــي  الموجـــودة  والنمطيـــة  العـــام، 
األغانـــي، فيمـــا يـــرى البعـــض اآلخـــر أنهـــا 
ال تعـــدو مجـــرد شـــكل مـــن أشـــكال تعبيـــر 
الطبقـــة التـــي أنتجـــت تلـــك المهرجانـــات 

نفســـها. عـــن 



مركز املعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء

1٤0

ــع  ــى مـ ــتمع يتماهـ ــل المسـ ــا تجعـ ــًرا ألنهـ ــلبية، نظـ سـ

كلماتهـــا الســـلبية، وبالتالـــي تجعلـــه يشـــعر أنـــه ضحيـــة 

للظـــروف االجتماعيـــة، فضـــًلا عـــن أنهـــا ُتفســـد الـــذوق 

المهرجانـــات  إلـــى أن كلمـــات  العـــام، هـــذا باإلضافـــة 

ع الســـلوك العدوانـــي لـــدى األفـــراد؛ نظـــًرا ألن  ُتشـــجِّ

لتعاطـــي  وتدعـــو  بالعنـــف،  تتســـم  كلماتهـــا  بعـــض 

المخـــدرات فـــي بعـــض األحيـــان، باإلضافـــة إلـــى أنهـــا 

ــاء.  ــة للحيـ ــة والخادشـ ــاظ النابيـ ــة باأللفـ مليئـ

المهرجانـــات  أن  آخـــرون  َيعـــد  ذاتـــه،  الســـياق  وفـــي 

الشـــعبية نـــوع مـــن أنـــواع الحـــرب االجتماعيـــة؛ فهـــي 

بمثابـــة غـــزو فكـــري، وإرهـــاب ثقافـــي، تهـــدف باألســـاس 

إلـــى تدميـــر هويـــة وثقافـــة المجتمـــع، بســـبب قـــدرة 

ظـــل  فـــي  النـــشء  علـــى  التأثيـــر  علـــى  األغانـــي  تلـــك 

غيـــاب القـــدوة والمثـــل األعلـــى؛ حيـــث يصبـــح المثـــل 

ــارة  األعلـــى لهـــم هـــو مدمـــن أو بلطجـــي.  وتجـــدر اإلشـ

إلـــى أن اآلثـــار الســـلبية لذلـــك اللـــون الغنائـــي ال تؤثـــر 

علـــى فئـــة الشـــباب فـــوق العشـــرين عاًمـــا فحســـب، 

ــة  ــر عرضـ ــي األكثـ ــال هـ ــن واألطفـ ــة المراهقيـ ــا فئـ وإنمـ

لتعلـــم األلفـــاظ التـــي تحتـــوي عليهـــا هـــذه المهرجانـــات؛ 

حيـــث إن اعتمـــاد أغانـــي المهرجانـــات علـــى اإليقاعـــات 

الســـريعة والموســـيقى الصاخبـــة قـــد تخلـــق بدورهـــا 

شـــخصيات عصبيـــة وعدوانيـــة، وقـــد يصـــل ذلـــك األمـــر 

ارتـــكاب جرائـــم قتـــل، فضـــًلا عـــن احتماليـــة  إلـــى حـــد 

اللـــون  هـــذا  يســـمعون  الذيـــن  المراهقيـــن  تعـــرُّض 

الغنائـــي إلـــى العديـــد مـــن المخاطـــر الصحيـــة، مثـــل: 

ضعـــف الجهـــاز المناعـــي وأمـــراض الجهـــاز الهضمـــي، 

وقـــد يهـــدد األطفـــال باإلصابـــة بفـــرط الحركـــة، ومـــن 

ثـــّم يصبحـــون أقـــل قـــدرة علـــى التركيـــز واالنتبـــاه، وأكثـــر 

عرضـــة للنســـيان، ويميلـــون للتصـــرف باندفـــاع.  كمـــا 

تنطـــوي المخاطـــر الســـلبية لتلـــك المهرجانـــات علـــى 

أنهـــا وســـيلة  ســـهلة للحصـــول علـــى األمـــوال، بمـــا 

ا للشـــباب للعمـــل بصناعـــة هـــذه  ــًز ـــل عامـــًلا محفـ يمثِّ

األغانـــي؛ نظـــًرا ألنهـــا ترســـخ لـــدى الشـــباب فكـــرة أن 

العمـــل بهـــا ُيعـــد الطريـــق األســـهل واألســـرع للشـــهرة 

والثـــراء، وليـــس العلـــم واالجتهـــاد.

ــتمرة  ــت مسـ ــات ال زالـ ــي المهرجانـ ــإن أغانـ ــا، فـ وختاًمـ

فـــي االنتشـــار، كمـــا أن دور النقابـــة فـــي منعهـــا يتضـــاءل 

هـــا عبـــر منصـــات التواصـــل االجتماعـــي،  فـــي ضـــوء بثِّ

وتعاظـــم  اإلنتاجيـــة  تكلفتهـــا  انخفـــاض  ظـــل  وفـــي 

ـــد الطلـــب عليهـــا فـــي الحفـــالت  ـــة، وتزاي عوائدهـــا الربحي

والمناســـبات العامـــة واألفـــراح فـــي مصـــر، بـــات مـــن 

ـــح أن يعمـــل مطربـــو المهرجانـــات الشـــعبية علـــى  المرجَّ

إعـــادة صياغـــة تجربتهـــم الغنائيـــة بصـــورة تنقلهـــم مـــن 

حالـــة الهوايـــة إلـــى االحتـــراف، وتطويـــر فنهـــم لجعلـــه 

ــر  ــذا األمـ ــد مـــن الشـــعبية، ويتطلـــب هـ يكتســـب المزيـ

مكانـــة  الســـتعادة  العـــام،  بالـــذوق  لالرتقـــاء  جهـــوًدا 

مصـــر الفنيـــة باعتبـــار أن الفـــن الراقـــي كان وال زال إحـــدى 

ــر الناعمـــة. أهـــم أدوات قـــوة مصـ
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د. أيـمـــن ُزْهـــــري

خـــــــــبـــــــــيـــــــــر الــــــــــــســــــــــــكــــــــــــان ودراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الـــــــــهـــــــــجـــــــــرة

كورونــا  وبــاء  فرضهــا  التــي  القيــود  مــن  الرغــم  علــى 

علــى الحــراك البشــري، فقــد أعلنــت مفوضيــة األمــم 

المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، فــي يونيــو 2021، عــن أن عــدد 

الالجئيــن والنازحيــن علــى مســتوى العالــم قــد وصــل 

إلــى رقــم غيــر مســبوق فــي التاريــخ؛ إذ وصــل العــدد 

إلــى نحــو 82,4 مليــون شــخص فــي عــام 2020. هــذا الرقــم 

ــل أكثــر مــن 1% مــن ســكان العالــم، مــا يعنــي أن %1  يمثِّ

مــن ســكان العالــم، علــى األقــل، اضطــروا إلــى الفــرار 

مــن محــال إقامتهــم المعتــادة إلــى أماكــن أكثــر أمًنــا، 

وقــد اضطــرت الغالبيــة العظمــى مــن هــؤالء الالجئيــن 

والنازحيــن إلــى الفــرار بســبب تعرضهــم لالضطهــاد، 

واالنتهــاكات الناجمــة عــادة عــن النزاعــات المســلحة 

باإلضافــة  هــذا  والعرقيــة،  السياســية  والصراعــات 

الناتجــة  البيئيــة  والكــوارث  الطبيعيــة  العوامــل  إلــى 

بســبب  ربمــا  أو  الطبيعيــة،  المــوارد  إدارة  ســوء  عــن 

عــدد  أن  لألســى  المثيــر  ومــن  المناخيــة،  التغيــرات 

الالجئيــن والنازحيــن قــد تضاعــف خــالل عشــر ســنوات؛ 

علــى  والنازحيــن  لالجئيــن  اإلجمالــي  العــدد  كان  حيــث 

مســتوى العالــم يصــل إلــى نحــو 40 مليوًنــا عــام 2010. 

والنـزوح،  اللجـوء  مـن قضايـا  القلـب  فـي  إفريقيـا  تقـع 

ـل الجئوهـا ونازحوهـا نسـبًة كبيـرًة مـن الالجئيـن  إذ يمثِّ

الرقـم  ربـع  تتجـاوز  العالـم  مسـتوى  علـى  والنازحيـن 

العالمـي، صحيـح أن معظـم الالجئيـن فـي إفريقيـا مـا 

الالجئيـن  تحـركات  لكـن  السـمراء،  القـارة  داخـل  زالـوا 

ـل ضغًطـا كبيـًرا علـى الدول المسـتقبلة إذا وضعنا  تمثِّ

فـي االعتبـار أن الالجئيـن يفـّرون مـن بلـدان مضطربـة 

إلـى بلـدان أخـرى مضطربـة أيًضـا فـي كثيـر مـن األحـوال. 

أحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على ظاهرة اللجوء 

والنـزوح فـي إفريقيـا، وكيـف أّدت الصراعـات والنزاعـات 

المسـلحة وعـدم االسـتقرار السياسـي فـي العديـد مـن 

وزيـادة  والنـزوح،  اللجـوء  مشـكالت  تفاقـم  إلـى  الـدول 

القـارة،  أبنـاء  مـن  كبيـرة  لشـريحة  اإلنسـانية  المعانـاة 

وأتعـرض بشـكل موجـز أيًضـا للترتيبـات اإلقليميـة التـي 

اتخذتهـا القـارة لمواجهـة تلـك الظاهـرة.

تداعيات الصراعات والنزاعات المسلحة في 
إفريقيـــا على زيادة أعـــداد الاجئين والنازحين
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دول شمال إفريقيا

أدى عـــدم االســـتقرار الـــذي تشـــهده بعـــض دول شـــمال 

إفريقيـــا، خاصـــة ليبيـــا، وكذلـــك تأثيـــرات األحـــداث فـــي 

منطقـــة الســـاحل اإلفريقـــي إلـــى اســـتمرار التحـــركات 

إفريقيـــا،  شـــمال  منطقـــة  إلـــى  القســـرية  البشـــرية 

وكذلـــك منهـــا إلـــى مناطـــق أخـــرى مـــن العالـــم، وقـــد 

تزامـــن ذلـــك مـــع تفشـــي جائحـــة كوفيـــد-19، والقيـــود 

إلـــى  أدى  مـــا  الســـكانية،  التحـــركات  المفروضـــة علـــى 

 
ٍ
قـــدر إلـــى  والالجئيـــن  والمهاجريـــن  النازحيـــن  تعـــرُّض 

التهديـــدات  تلـــك  طالـــت  االنتهـــاكات،  مـــن   
ٍ
متزايـــد

ـــى مغـــادرة محـــال  ـــن اضطـــروا إل ـــن الذي ـــن الليبيي النازحي

تزايـــد  إلـــى  أدت  كمـــا  أخـــرى،  أماكـــن  إلـــى  إقامتهـــم 

جنـــوب  إفريقيـــا  مـــن  المهاجريـــن  بحـــق  االنتهـــاكات 

فـــي مراكـــز  كبيـــرة منهـــم  أعـــداد  الصحـــراء، واحتجـــاز 

احتجـــاز تعـــرَّض فيهـــا بعضهـــم النتهـــاكات عديـــدة. 

الهيئـــات الحكوميـــة والمنظمـــات غيـــر  وقـــد عملـــت 

وتونـــس،  والمغـــرب  الجزائـــر ومصـــر  فـــي  الحكوميـــة 

خـــالل  مـــن  الالجئيـــن،  معانـــاة  مـــن  التخفيـــف  علـــى 

العمـــل علـــى تخفيـــف اآلثـــار االقتصاديـــة واالجتماعيـــة 

لجائحـــة كوفيـــد-19، وذلـــك مـــن خـــالل تحســـين الوصـــول 

هـــذا  وفـــي  والتعليميـــة،  الصحيـــة  الخدمـــات  إلـــى 

اإلطـــار، ســـمحت تونـــس لبعـــض فئـــات الالجئيـــن مـــن 

االســـتفادة بخدمـــات الضمـــان االجتماعـــي، بمـــا فـــي 

ذلـــك الرعايـــة الصحيـــة والتأمينـــات االجتماعيـــة، واســـتمر 

ــات مـــن  ــتقبال موجـ ــي اسـ ــام 2020، فـ ــرب، خـــالل عـ المغـ

الهجـــرة المختلطـــة، كمـــا اســـتمر خـــروج المهاجريـــن 

ـــة، مـــا عـــرَّض  ـــن األراضـــي األوروبي مـــن المغـــرب قاصدي

العديـــد منهـــم لمخاطـــر جّمـــة. 

دور  إفريقيـا  شـمال  منطقـة  تلعـب  ذلـك،  ضـوء  وفـي 

األوروبيـة،  السـواحل  قبالـة  للهجـرة  اإلفريقيـة  الواجهـة 

المنطقـة  تلـك  اسـتخدام  عـن  الناجـم  الخطـر  ويسـتمر 

إحصـاءات  تشـير  حيـث  أوروبـا؛  إلـى  عبـور  كمنطقـة 

المنظمـة الدوليـة للهجـرة إلـى غـرق أكثـر مـن ألـف ومائـة 

شـخص أثنـاء محاولتهـم الوصـول إلـى أوروبـا عـن طريـق 

تطور أعداد النازحين والاجئين وطالبي اللجوء على مستوى العالم 2020-2010

https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends                                          :المصـدر: محسوب من بيانات مفوضية األمم المتحدة لالجئين
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البحـر فـي األشـهر السـتة األولـى مـن عـام 2021، وهـي زيـادة 

مـن  نفسـها  بالفتـرة  مقارنـة  الضعـف  مـن  أكثـر  تمّثـل 

عـام 2020. هـذا باإلضافـة إلـى غـرق حوالـي 250 شـخًصا أثنـاء 

محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري اإلسـبانية عن طريق 

غـرب إفريقيـا ، وتتزامـن الضغـوط األوروبيـة مع الظروف 

غيـر المواتيـة فـي بعـض بلـدان الشـمال اإلفريقـي لوقـف 

تدفقـات الهجـرة نحـو أوروبـا، وهـو مـا يدفـع بعـض الدول 

آدميـة،  غيـر  احتجـاز  مراكـز  فـي  المهاجريـن  وضـع  إلـى 

األصليـة، بلدانهـم  إلـى  لبعضهـم  القسـرية   واإلعـادة 

ل انتهاًكا لحقوق المهاجرين. أو لبلدان العبور، بما يمثِّ

إفريقيا جنوب الصحراء

ر عـدد الالجئيـن الذيـن تسـتضيفهم  بنهايـة عـام 2020، ُقـدِّ

الكبـرى  البحيـرات  ومنطقـة  اإلفريقـي  القـرن  منطقـة 

بنحـو 4,5 مالييـن الجـئ، بزيـادة قدرهـا 3% أو حوالـي 123 

ألـف شـخص خـالل عـام، وتسـتضيف هـذه المنطقـة 

وحدهـا اآلن مـا يقـرب مـن 20% مـن إجمالي عدد الالجئين 

 
ٍ

دول ثـالث  أن  ذلـك  إلـى  أضـف  العالـم،  مسـتوى  علـى 

تسـتضيف  وإثيوبيـا،  والسـودان،  أوغنـدا،  وهـي:  فقـط، 

وحدهـا أكثـر مـن ثلثـي الالجئيـن فـي المنطقـة، هـذا إلـى 

جانـب مـا أسـفر عنـه انـدالع الصراع فـي منطقة تيجراي 

فـي إثيوبيـا، والـذي نتـج عنـه فـرار أكثـر من 75 ألـف إثيوبي 

إلـى السـودان، بخـالف التهجيـر داخـل إثيوبيـا.

زيـادة  أكبـر  إفريقيـا  ووسـط  غـرب  منطقتـا  وسـّجلت 

ارتفـع  حيـث  2020؛  عـام  فـي  الالجئيـن  عـدد  فـي  إقليميـة 

الزيـادة فـي  12%، وترجـع هـذه  بأكثـر مـن  الالجئيـن  عـدد 

منطقـة  فـي  المتفاقمـة  األزمـة  إلـى  األول  المقـام 

السـاحل، وكذلـك فـي شـمال نيجيريـا، والمتمّثلـة فـي 

بـل الجماعـات 
ِ
 مـن ق

ٍ
 واسـع

ٍ
انتشـار العنـف علـى نطـاق

المسـلحة، باإلضافـة إلـى تصاعـد التوتـرات االجتماعيـة 

والسياسـية التـي أدت إلـى موجـات عديـدة مـن اللجـوء 

والنـزوح فـي تلـك المنطقـة المكتظـة بالسـكان، وقـد 

تشـــير إحصـــاءات المنظمة الدولية 
للهجـــرة إلـــى غـــرق أكثـــر مـــن ألـــف ومائة 
شـــخص أثنـــاء محاولتهـــم الوصـــول إلى 
فـــي األشـــهر  البحـــر  عـــن طريـــق  أوروبـــا 
الســـتة األولـــى من عـــام 2021، وهـــي زيادة 
تمثّـــل أكثر مـــن الضعف مقارنـــة بالفترة 

نفســـها من عـــام 2020.
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تزامنـت األزمـات السياسـية واالجتماعيـة مـع حالـة مـن 

التقلبـات المناخيـة، التـي تمّثلـت فـي الفيضانـات الكبيرة 

وبعـض  اإلفريقـي  السـاحل  منطقـة  شـهدتها  التـي 

الدول اإلفريقية األخرى جنوب الصحراء، والتي أدت إلى 

تشـريد أكثـر مـن 750 ألـف شـخص فـي تلـك المنطقـة. 

يمكـن  اإلفريقيـة،  الحالـة  فـي  أنـه  إلـى  اإلشـارة  وتجـدر 

الـدول  بيـن  تبادليـة   
ٍ
لجـوء تيـارات  أيًضـا  نشـهد  أن 

المتجـاورة، علـى الرغـم مـن عـدم اسـتقرار األوضـاع فـي 

 مـن الـدول المرسـلة والمسـتقبلة، كمـا هـو الحـال 
ٍ

كل

فـي جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة التـي علـى الرغـم 

مـن اسـتمرار الصـراع والعنـف بهـا، فإنهـا اسـتضافت 

المجـاورة. البلـدان  مـن  مليـون الجـئ  قرابـة نصـف 

والمشـــكالت  المســـلحة  النزاعـــات  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 

السياســـية العديـــدة التـــي تشـــهدها بلـــدان إفريقيـــا جنـــوب 

الصحـــراء، فإنـــه ال يجـــب وضـــع كل بلـــدان إفريقيـــا جنـــوب 

الصحـــراء فـــي كّفـــة واحـــدة؛ فالمشـــكالت السياســـية 

بيـــن  التعـــاون اإلقليمـــي  واالقتصاديـــة، وكذلـــك درجـــة 

ـــك يمكـــن القـــول  ـــى آخـــر، لذل ـــم إل ـــدول تختلـــف مـــن إقلي ال

إنـــه بالنســـبة لقضايـــا الهجـــرة فـــي دول القـــارة يمكـــن 

مالحظـــة أن دول إفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء، أو بمعنـــى 

أدق التجمعـــات اإلقليميـــة -عـــدا منطقـــة شـــمال إفريقيـــا- 

تولـــي اهتماًمـــا كبيـــًرا بقضايـــا الهجـــرة واللجـــوء، وتضـــع 

ـــى رأس أولوياتهـــا تســـهيل حركـــة انتقـــال األشـــخاص  عل

بيـــن التجمعـــات القطريـــة خاصـــة، وبيـــن الـــدول اإلفريقيـــة 

بشـــكل عـــام؛ فنجـــد منظمـــة اإليجـــاد )IGAD( فـــي شـــرق 

القـــارة تســـعى إلـــى تســـهيل حريـــة تنقـــل األشـــخاص بيـــن 

دول اإليجـــاد )جيبوتـــي، والســـودان، وجنـــوب الســـودان، 

والصومـــال، وكينيـــا، وأوغنـــدا، وإثيوبيـــا، وإريتريـــا(، مـــن 

ـــي »بروتوكـــول حـــول حريـــة تنقـــل  خـــالل الســـعي إلـــى تبنِّ

األشـــخاص فـــي منطقـــة دول المنظمـــة«، أضـــف إلـــى 

ذلـــك أن المجموعـــة االقتصاديـــة لـــدول غـــرب إفريقيـــا، 

عضويتهـــا فـــي  تضـــم  والتـــي   ،)ECOWAS(  اإلكـــواس 

14 دولـــة مـــن دول غـــرب القـــارة، أتاحـــت بالفعـــل حريـــة 

ــو  ــوة نحـ ــاء كخطـ ــدول األعضـ ــن الـ ــخاص بيـ ــل األشـ تنقـ

التكامـــل بينهـــا.

نحــو حلــول إفريقيــة لمشــكالت اللجــوء 
والنزوح

النـزوح  لمشـكلة  الرئيسـة  الحـل  مفاتيـح  ضمـن  مـن 

العظمـى مـن  الغالبيـة  أن  إفريقيـا حقيقـة  فـي  واللجـوء 

أن  أي  إفريقيـة،   
ٍ

دول فـي  موجـودون  األفارقـة  الالجئيـن 

اإلفريقـي.  البيـت  داخـل  حلهـا  يمكـن  الالجئيـن  مشـكلة 

مـن  العديـد  فـي  ا  سـكانيًّ تبـادًلا  هنـاك  أن  أيًضـا  نالحـظ 

الحـاالت، إذ تسـتضيف دولـة مـا الجئيـن مـن دول مجـاورة 

بينمـا تسـتضيف الـدول المجـاورة الجئين مـن تلك الدولة 

-كما سـبق اإلشـارة-، تشـذ عن تلك الحالة، قليًلا، منطقة 

سـوريا،  مـن  الجئيـن  تسـتضيف  إذ  اإلفريقـي؛  الشـمال 

وبعـض دول شـرق المتوسـط، وكذلـك اليمـن، الذي على 

الرغم من حالة عدم االسـتقرار السياسـي التي يشـهدها، 

القـرن اإلفريقـي. يسـتضيف الجئيـن مـن منطقـة 

الحقبـة  انتهـاء  وبعـد  الماضـي،  القـرن  سـتينيات  منـذ 

اللجـوء  إفريقيـا لمشـكلة  انتبهـت دول  االسـتعمارية، 

فـي القـارة، ومنـذ ذلـك الحيـن سـعت الـدول اإلفريقيـة 

إلـى العمـل علـى إيجـاد حلـول جذريـة لمشـكالت اللجوء 

عـن  الناتجـة  الكثيفـة  السـكانية  والتحـركات  والنـزوح 

تلـك  ضمـن  ومـن  والعرقيـة،  السياسـية  الصراعـات 

المسـاعي، يمكن أن نشـير إلى آليتين مهمتين تبّنتهما 

أزمـات  احتـواء  علـى  العمـل  يخـص  فيمـا  القـارة  دول 

اللجوء والنزوح، تتمّثل اآلليتان في: )1( اتفاقية منظمة 

و)2(  بالالجئيـن،  الخاصـة   1969 لعـام  اإلفريقيـة  الوحـدة 

األشـخاص  حـول   2009 لعـام  اإلفريقـي  االتحـاد  اتفاقيـة 

ـا، والمعروفـة باسـم »اتفاقيـة كمبـاال«. النازحيـن داخليًّ

اإلفريقيــة  الوحــدة  منظمــة  اتفاقيــة  أوًلا: 
بالالجئيــن الخاصــة   1969 لعــام 

تحكـم  التـي  اإلفريقيـة  الوحـدة  منظمـة  »اتفاقيـة  ُتعـد 

إفريقيـا«،  فـي  الالجئيـن  لمشـكالت  المحـددة  الجوانـب 

لقضايـا  القـارة  برؤيـة  المرتبطـة  المرجعيـات  أهـم  مـن 

الـدول  االتفاقيـة مجلـس رؤسـاء  اعتمـد  الالجئيـن، وقـد 

مـن سـبتمبر  العاشـر  فـي  أبابـا،  أديـس  فـي  والحكومـات 

يونيـو  التنفيـذ فـي العشـرين مـن  عـام 1969، ودخلـت حيـز 
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 ،1951 عـام 1974. وطبًقـا التفاقيـة األمـم المتحـدة لالجئيـن 

جنسـيته  بلـد  خـارج  يوجـد  »شـخص  بأنـه  الالجـئ  ُيعـرَّف 

 لـه مـا يبـرره مـن 
ٍ

أو بلـد إقامتـه المعتـادة، بسـبب خـوف

أو  القوميـة،  أو  الديـن،  بسـبب   لالضطهـاد  التعـرُّض 

االنتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسـي، 

وال يسـتطيع بسـبب ذلـك الخـوف أو ال يريـد أن يسـتظل 

خشـية  إليـه  العـودة  أو  البلـد،  ذلـك  بحمايـة  تسـتظل   /

التعـرُّض لالضطهـاد« ، وتجـدر اإلشـارة إلـى أن االتفاقيـة 

توّسـعت  إذ  األمميـة؛  االتفاقيـة  علـى  تفّوقـت  اإلفريقيـة 

»العـدوان  بسـبب  اللجـوء  ليشـمل  الالجـئ  تعريـف  فـي 

الخارجـي، واالحتـالل، والسـيطرة األجنبيـة، أو األحـداث التي 

للجـوء.   
ٍ

كأسـباب خطيـر«  بشـكل  العـام  بالنظـام  ـل 
ِ
ُتخ

االتفاقيـة  فـي  الـواردة  المهمـة  النقـاط  ضمـن  ومـن 

والنظـر  اللجـوء،  مفهـوم  تسـييس  إزالـة  اإلفريقيـة، 

السـتقبال الالجئيـن فـي البلـدان المختلفـة باعتبـاره عمـًلا 

ا ال يجـب النظـر إليـه باعتبـاره مـن األعمـال  ا إنسـانيًّ سـلميًّ

غيـر الوّديـة، وبموجـب نصـوص تلك االتفاقيـة، يحظر على 

الـدول الموقعـة حظًرا مطلًقا اإلعادة القسـرية لالجئين. 

 2009 لعــام  اإلفريقــي  االتحــاد  اتفاقيــة  ثانًيــا: 
ــا داخليًّ النازحيــن  األشــخاص  حــول 

األوغنديـة  العاصمـة  فـي  ـدت 
ِ
ُعق إفريقيـة  قمـة  ـب 

ِ
َعق

الجذريـة  األسـباب  لمعالجـة   2009 أكتوبـر  فـي  كمبـاال، 

الراميـة  التدابيـر  وتعزيـز  النازحيـن،  وحمايـة  للنـزوح، 

النسـاء  مـن  بالنازحيـن  الخاصـة  االحتياجـات  تلبيـة  إلـى 

النـزوح  معالجـة  فـي  الشـراكات  وتعزيـز  واألطفـال، 

القسـري فـي جميـع أنحـاء إفريقيـا، اعتمـد المشـاركون 

ـا  داخليًّ النازحيـن  لحمايـة  اإلفريقـي  االتحـاد  اتفاقيـة 

باسـم  أيًضـا  والمعروفـة  ومسـاعدتهم،  إفريقيـا  فـي 

ملـزم  دولـي  صـك  أول  ُتعـد  والتـي  كمبـاال«،  »اتفاقيـة 

قانوًنـا بشـأن النـزوح فـي القـارة اإلفريقيـة، وتوفـر تلـك 

ـا شـامًلا، يحكـم حمايـة النازحيـن  ا إقليميًّ االتفاقيـة إطـاًر

ومسـاعدتهم، ودخلـت »اتفاقيـة كمبـاال« حيـز النفـاذ فـي 

الثالثـة  المـادة  وتقـر   ،2012 عـام  ديسـمبر  مـن  السـادس 

منهـا االلتـزام العـام للـدول باالمتنـاع عـن التسـبب فـي 

النزوح القسـري للسـكان وحظره ومنعه، باإلضافة إلى 

العمـل علـى منـع األسـباب الكامنـة وراء النـزوح، مثـل: 

اإلقصـاء، والتهميـش السياسـي واالجتماعي والثقافي، 

للنازحيـن،  اإلنسـان  حقـوق  وحمايـة  احتـرام  وكذلـك 

واحتـرام القانـون اإلنسـاني الدولـي، وكذلـك العمـل علـى 

النازحيـن.  ومسـاعدة  لحمايـة  المـوارد  حشـد 

خاتمة

باإلضافة  المسلحة،  والنزاعات  الصراعات  أن  شك  ال 

تزال  وما  كانت  المناخية،  والتغيرات  البيئية  الكوارث  إلى 

المحرك الرئيس للجوء والنزوح في القارة السمراء؛ إذ ما 

ل  التي تمثِّ العالم  اأُلَول على مستوى  الدول  زالت قائمة 

القائمة،  وتضم  إفريقية،  دوًلا  لالجئين،  لة 
ِ

المرس الدول 

ا من: جنوب السودان،  ا طبًقا لعدد الالجئين، كلًّ مرتبة تنازليًّ

والسودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، 

وجمهورية إفريقيا الوسطى، وإريتريا، وبوروندي. 

ـا علـى مواجهـة  وعلـى الرغـم مـن أن هنـاك توافًقـا قاريًّ

قضايـا اللجـوء والنـزوح، متمّثـًلا فـي االتفاقيـات الخاصة 

فـإن  المجـال،  هـذا  فـي  القاريـة  الجهـود  بتنسـيق 

الجهـود  مسـتوى  إلـى  ترتقـي  ال  الُقطريـة  الممارسـات 

القارية؛ إذ نالحظ تزايد أعداد الالجئين والنازحين بشـكل 

غيـر مسـبوق فـي العشـرية األخيـرة، وتزامـن ذلـك مـع 

ارتفـاع وتيـرة الصراعـات والنزاعات المسـلحة في جميع 

أرجـاء القـارة، مـن جمهوريـة جنـوب إفريقيـا فـي أقصـى 

الجنـوب، إلـى ليبيـا فـي أقصـى الشـمال، ومـن الصومـال 

غربهـا.  فـي  والمغـرب  مالـي  إلـى  القـارة،  شـرق  فـي 

الخارجيـة،  التدخـالت  والنزاعـات  الصراعـات  تلـك  ويعـزز 

ومحـاوالت دول االسـتعمار القديـم بسـط نفوذهـا فـي 

مجالهـا االسـتعماري التقليـدي، باإلضافة إلى التدخالت 

النافـذة.  الدوليـة  القـوى  المسـتجّدة مـن 

مفادهـا  خالصـة  إلـى  الوصـول  أسـتطيع  أسـف،  بـكل 

 حـُل قريـُب لمشـكالت الالجئيـن 
ِ

أنـه ال يلـوح فـي األفـق

الصراعـات  اسـتمرار  ظـل  فـي  إفريقيـا،  فـي  والنازحيـن 

مـع  تتزامـن  والتـي  القـارة،  فـي  المسـلحة  والنزاعـات 

ضعـف، أو عـدم قـدرة األُطـر المؤسسـية القاريـة علـى 

المشـكالت. تلـك  لحـل  الحاسـم  التدخـل 
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أ. أمانــي عاطـــف
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ــا  ــ ــاي ــضــ ــقــ ــ ال إدارة   - ــل  ــمــ عــ ــق  ــ ــريـ ــ فـ ــــس  ــيـ ــ  رئـ
مـــــــــركـــــــــز الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات ودعــــــــــــــــــم اتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار

دول  جميـع  اهتمـام  صـدارة  التنميـة  قضايـا  احتلـت 

االقتصـادي  الجانـب  علـى  قاصـرة  تعـد  فلـم  العالـم، 

السياسـية  الجوانـب  لتشـمل  امتـدت  بـل  فحسـب؛ 

التنميـة  أصبحـت  بحيـث  واإلنسـانية،  واالجتماعيـة 

مدخـال رئيًسـا لتحقيـق األمـن والسـلم االجتماعـي، وهـو 

التنميـة  مفهـوم  عـن  الحديـث  تصاعـد  فـي  ـى  تجلَّ مـا 

أحـد  فـي  المشـاركة  عمليـة  ـر  تعبِّ حيـث  بالمشـاركة، 

الدولـة، ففـي حيـن  التنميـة فـي  جوانبهـا عـن مسـتوى 

بالمجتمعـات،  واالرتقـاء  النهـوض  التنميـة  تضمـن 

التوزيـع  وتحقيـق  أفرادهـا،  حيـاة  نوعيـة  وتحسـين 

تعظيـم  فـي  المشـاركة  أهميـة  تبـرز  للمـوارد،  العـادل 

قيـم االنتمـاء والمسـاواة والشـعور بالمسـؤولية بمـا 

واسـتقراره. المجتمـع  أمـن  يحقـق 

بالعديـد  التنميـة  الدولـة فـي تحقيـق  هـذا وقـد مـر دور 

مـن المراحـل بـدًءا مـن »الدولـة الحارسـة«، وهـي دولـة 

الحـد األدنـى، ووظيفتهـا األساسـية توفيـر إطار للسـلم 

إدارة  مـن  المواطنيـن  ـن  يمكِّ االجتماعـي  والنظـام 

تقييـد  أو  االقتصـاد  فـي  الدولـة  تدخـل  دون  حياتهـم، 

حريـة األفـراد، انتقـاال إلـى الـدور التنمـوي للدولـة »الدولة 

المتدخلـة«، التـي تتدخـل فـي الحيـاة االقتصادية بغرض 

االقتصاديـة،  التنميـة  وتحقيـق  الصناعـي،  النمـو  تعزيـز 

الديمقراطيـة  الـدول  فـي  الثالـث  النمـوذج  ـل  تمثَّ فيمـا 

الدولـة  الرفاهـة االجتماعيـة«، وهـي  االجتماعيـة »دولـة 

االجتماعيـة،  المسـاواة  تحقيـق  أجـل  مـن  تتدخـل  التـي 

وإعـادة توزيـع المـوارد، وقد أصبح هـذا النموذج ضرورة 

. الفقـر  العدالـة االجتماعيـة والقضـاء علـى  لتحقيـق 

الـدول  فـي  خاصـة  الدولـة،  دور  محوريـة  إلـى  وبالنظـر 

الدولـة  »دور  بحوكمـة  يسـمى  مـا  ظهـر  الناميـة، 

المشـاركة  مبادئهـا  مـن  كانـت  والتـي  التنميـة«،  فـي 

والمحاسـبية والشـفافية واحتـرام القانـون، والفاعليـة 

واإلنصـاف أو العدالـة التنمويـة، والتـي بدونهـا تتعطـل 

السياسـية،  النظـم  اسـتقرار  ويتهـدد  التنميـة،  عجلـة 

وحتـى  التنميـة  لثمـار  العـادل  التوزيـع  كان  ثـّم  ومـن 

ألعبائهـا مـن متطلبـات دور صانـع القـرار، إذ يسـتدعي 

متحيـزة  غيـر  معاملـة  الحوكمـة  لمبـادئ  تطبيقـه 

بتحقيـق  إال  يتأتـى  ال  مـا  وهـو  المجتمـع،  فئـات  لـكل 

العدالـة الجغرافيـة والديموغرافيـة، فتضميـن الفئـات 

المسـتبعدة مكانيـا ونفسـيا هـو الخطـوة األولـى ألي 

المسـتبعدين،  انتفاضـات  ُفجائيـة  تالفـي  يبغـي  نظـام 

وتفـادي التهديـد الصريـح لألمن القومـي داخليا وخارجيا 

، وهـو مـا التفتـت إلـى أهميتـه بعـض الـدول الرائـدة فـي 

الجمـع  فـي  نجحـت  والتـي  الحدوديـة،  المناطـق  تنميـة 

بيـن مختلـف جوانـب التنميـة لتحقيق التنمية الشـاملة.

أوال: تجـــارب دوليـــة رائـــدة فـــي تنميـــة 
الحدوديـــة المناطـــق 

تعاني األطراف الحدودية في أغلب الدول من اإلهمال؛ 

ممـا يجعلهـا عرضـة لظهـور األفـكار المتطرفـة، وهـذا 

األمـر ال يقتصـر علـى مصـر فقـط، بـل يمتـد إلـى مختلـف 

بيئـة  المناطـق  هـذه  إهمـال  يخلـق  حيـث  العالـم؛  دول 

خصبـة لنشـاط الجماعـات اإلرهابيـة، وانتشـار الجرائـم 

عبر الحدود، مثل تجارة المخدرات واألسـلحة وعمليات 

لبعـض  التطـرق  يمكـن  اإلطـار،  هـذا  وفـي  التهريـب، 

ثاثية األمن والتنمية والسلم االجتماعي: 
المناطق الحدودية نموذًجا
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التجـارب الدوليـة الرائـدة فـي تنميـة المناطـق الحدودية، 

أبرزهـا: التجربـة الصينيـة، والهنديـة، وتجربة مثلث النمو 

بيـن ماليزيـا وإندونيسـيا وتايالنـد، كالتالـي:

1. التجربة الصينية:  

ُتعـد الصيـن إحـدى التجارب المهمة في تنمية المناطق 

الحدوديـة، وقـد مـرت هـذه التجربـة بمرحلتيـن؛ المرحلـة 

األولـى: هـي المرحلـة الماويـة، والممتـدة مـن إعالن قيام 

»ماوتسـي  وفـاة  وحتـى  الشـعبية  الصيـن  جمهوريـة 

التنميـة  نهـج  اعتمـاد  تـم  المرحلـة  هـذه  تونـج«، وخـالل 

المتوازنـة عبـر األقاليم السـاحلية واألقاليم الداخلية، من 

خالل اتباع سياسـات توطين االسـتثمارات والصناعات 

فـي بعـض المناطـق، مع تطبيق حزمة من السياسـات 

التوزيعيـة فـي مناطـق أخـرى، حيـث لـم تقتصـر أهـداف 

علـى  المرحلـة  تلـك  فـي  المتوازنـة  التنميـة  تحقيـق 

الفجـوات  تضييـق  فـي  المتمثلـة  االقتصاديـة  األهـداف 

االقتصاديـة بيـن المناطـق السـاحلية والداخليـة، ولكنها 

شـملت أهداًفـا ذات طبيعـة أمنيـة أيًضـا، ممـا يعكـس 

االرتبـاط بيـن تحقيـق التنميـة وإرسـاء األمـن .

نهايـة  مـن  الممتـدة  الثانيـة  المرحلـة  شـهدت  فيمـا 

غيـر  التنميـة  نهـج  اتبـاَع  اآلن  وحتـى  الماويـة  المرحلـة 

الميـزات  توظيـف  علـى  االعتمـاد  تـم  حيـث  المتوازنـة؛ 

اعتبـارات  إلـى  اسـتناًدا  السـاحلية،  للمناطـق  النسـبية 

الكفـاءة االقتصاديـة ال المسـاواة االقتصاديـة، فوفًقـا 

الصينيـة  السياسـة  قامـت  النسـبية  الميـزة  لمفهـوم 

بتقسـيم األقاليـم الصينيـة إلـى إقليـم سـاحلي شـرقي 

إلـى  يفتقـد  غربـي  وآخـر  االقتصاديـة،  بالكفـاءة  يتسـم 

الثـروات واإلمكانـات والكفـاءة االقتصاديـة، ووفـق هـذا 

التقسـيم، تبّنـت الخطـة االقتصاديـة الخمسـية )1986-

والـذي  الثالثـة،  االقتصاديـة  المناطـق  مفهـوم   )1990

يضـم: اإلقليـم السـاحلي الشـرقي، واألوسـط، والغربي، 

محـددة،  اقتصاديـة  وظيفـة  إقليـم  لـكل  د 
ِ
ُأسـن حيـث 

فتخصـص اإلقليـم السـاحلي الشـرقي فـي الصناعـات 

الموجهـة للتصديـر، بينمـا تخصـص إقليـم الوسـط فـي 

الزراعـة وإنتـاج الطاقـة، وتخصـص اإلقليـم الغربـي فـي 

المعـادن.  واسـتخراج  الحيوانـي  اإلنتـاج 

وبالرغم من أن سياسات التنمية غير المتوازنة أدت إلى 

اتسـاع الفجـوة بيـن األقاليـم الشـرقية وأقاليم الوسـط 

بمؤشـرات  يتعلـق  فيمـا  سـواء  الغربيـة،  واألقاليـم 

الدخـل، أو نسـبة هـذه األقاليـم مـن الناتـج المحلـي، فإن 

الحكومـة الصينيـة اتجهـت في أواخر الثمانينيات وأوائل 

التسعينيات إلى اتباع سياسات تدخلية لتقليل الفجوة 

بيـن األقاليـم مـن خـالل االسـتثمار في البنية األساسـية 

عـن  فًضـال  األقاليـم،  وربـط  المهمشـة،  األقاليـم  فـي 

ـي برامـج الحـد مـن الفقـر، كمـا أصـدر مجلـس الدولـة  تبنِّ

الصينـي، فـي 7 يونيـو 2017، مبـدأ توجيهيـا يدعـو إلـى بـذل 

فـي  والدخـل  األساسـية  الهيـاكل  لتحسـين  الجهـود 

المناطـق الحدوديـة، بمـا يعـزز الصناعـات ذات القـدرات 

التنافسـية، ويرفـع مسـتوى االنفتـاح، ويحسـن البيئـة، 

ويدعـم الوحـدة العرقيـة، وقـدرات الدفـاع الوطنـي فـي 

المناطـق الحدوديـة، حيث أشـار المبـدأ التوجيهي إلى أن 

المناطـق الحدوديـة تمثـل درًعـا مهمـا لألمـن اإلقليمي، 

فضـال عـن أهميتهـا االسـتراتيجية فـي عمليـة اإلصـالح 

والتنميـة فـي البـالد .

2. تجربة الهند:

اعتمـدت الحكومـة الهندية التنمية اإلقليمية المتوازنة، 

إال أنها حققت نجاًحا محدوًدا في ظل استمرار الفوارق 

بيـن الواليـات الهنديـة، خاصـة فـي ضـوء االعتمـاد علـى 

سياسات تجاوزتها االحتياجات التنموية، مثل االقتصار 

البنيـة األساسـية، والتـي  علـى سياسـة االسـتثمار فـي 

التنميـــة قاصـــرة  لـــم تعـــد قضايـــا 
علـــى الجانـــب االقتصـــادي فحســـب؛ بـــل 
السياســـية  الجوانـــب  لتشـــمل  امتـــدت 
بحيـــث  واإلنســـانية،  واالجتماعيـــة 
أصبحـــت التنميـــة مدخا رئيًســـا لتحقيق 

االجتماعـــي. والســـلم  األمـــن 
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تكون مفيدة باألسـاس في المراحل التنموية المبكرة، 

بينمـا ينبغـي تعزيزهـا بسياسـات مكملـة فـي المراحـل 

ـي الحكومـة الهنديـة لهـدف  الالحقـة، وهـو مـا أعقبـه تبنِّ

الذيـن  السـكان  مـن   %30 معيشـة  مسـتوى  تحسـين 

ـي برنامـج »الحـد  يعيشـون فـي مناطـق حدوديـة، عبـر تبنِّ

بعـض  الهنـد  اتخـذت  كمـا  االحتياجـات«،  مـن  األدنـى 

مثـل  المتأخـرة،  األقاليـم  لتحفيـز  الماليـة  السياسـات 

االسـتثمار فـي البنيـة التحتيـة، وتقديـم اإلعانـات لـرأس 

الـواردات،  ومراقبـة  الماليـة  والحوافـز  والعمـل،  المـال 

العـام،  القطـاع  فـي  التوظيـف  موقـع  فـي  والتدخـل 

وتطويـر المـدن الثانوية، ومراكز النمو، واتباع الالمركزية 

اإلداريـة، ويعتبـر االسـتثمار في البينـة التحتية هو القوام 

األساسـي للخطـط الهنديـة المختلفـة الهادفة لتقليل 

الفجـوة بيـن األقاليـم .

وقـد اتجهـت الحكومـة الهنديـة -إلى جانـب تطوير البنية 

قطـاع  تنميـة  إلـى  الحدوديـة-  المناطـق  فـي  التحتيـة 

فـرص  لتوفيـر  والمتوسـطة  الصغيـرة  الصناعـات 

العمـل الالزمـة لمواجهـة البطالـة فـي ظـل اسـتخدام 

الصناعـات الثقيلـة للتكنولوجيـا قليلـة العمالـة، وحـول 

الـدروس المسـتفادة مـن هـذه التجربـة يمكـن القـول 

بـأن االسـتثمار فـي البنيـة التحتيـة قـد يكـون المسـاهم 

األكثـر أهميـة فـي المراحـل المبكـرة مـن عمليـة التنميـة 

والطويـل،  المتوسـط  المـدى  علـى  ولكـن  اإلقليميـة، 

يكون االسـتثمار في رأس المال البشـري أبرز العوامل 

المتوازنـة. اإلقليميـة  التنميـة  لتحقيـق  المحفـزة 

3. تجربــة مثلــث النمــو )إندونيســيا، وماليزيــا، 
وتايالند(:

تعـد دول جنـوب شـرق آسـيا نموذًجـا ناجًحـا فـي تنميـة 

الخاصـة،  االقتصاديـة  الحدوديـة  المناطـق  وتطويـر 

حيـث تبّنـت بعـض هـذه الـدول مـا ُيعـرف بمثلـث النمـو 

 ،»Indonesia –Malaysia-Thailand Growth Triangle«

والـذي يعـرف علـى أنـه مناطق تنميـة اقتصادية عالمية 

تنتشر على مناطق جغرافية واضحة المعالم، وبتركيب 

جغرافـي يغطـي ثـالث دول، بحيـث تشـكل مًعـا تكامـال 

تـم  وقـد  واجتماعيـا،  وسياسـيا  ومؤسسـيا  اقتصاديـا 

تأسـيس مثلـث النمـو عـام 1993 ليشـمل 10 محافظـات 

وتوّسـع  وتايالنـد(،  وماليزيـا،  )إندونيسـيا،  مـن  كل  فـي 

تدريجيـا ليضـم 26 محافظـة بهـذه الـدول، كمـا تمّكنـت 

اقتصاديـة  مناطـق  ثمانـي  إقامـة  مـن  الثـالث  الـدول 

حدوديـة وتطويرهـا اعتمـاًدا علـى عوامـل تفضيليـة كان 

لهـا الـدور الحاسـم فـي نجـاح فكـرة مثلث النمـو، وتضم 

األقاليم التي يشـملها مثلث النمو كثافة سـكانية تقدر 

التجربـة  هـذه  تهـدف  حيـث  نسـمة،  مليـون   70 بحوالـي 

إلـى معالجـة قضايـا التنميـة والفقـر والجهـل فـي هـذه 

المناطـق ، وذلـك مـن خـالل مـا يلـي:

تشـجيع زيادة التجارة واالسـتثمار داخل رابطة دول 	 

جنـوب شـرق آسـيا بشـكل عـام، وبيـن دول مثلـث 

النمـو بشـكل خـاص.

خـالل 	  مـن  والهامشـية  النائيـة  المناطـق  تطويـر 

التعـاون االقتصـادي الفعـال وبناء وتطوير شـبكات 

المشـتركة،  واألقاليـم  المـدن  فـي  التحتيـة  البنيـة 

إضافـة إلـى البنيـة التحتيـة الحدوديـة، مثـل: وسـائل 

والربـط  االتصـاالت  ووسـائل  المتعـددة،  النقـل 

التقنـي، ومؤسسـات التعليـم والتطـور التكنولوجـي 

المناطـق  كافـة  لتشـمل  وعبرهـا،  الحـدود  بيـن 

بالتنميـة. المعنيـة 

يُعـــد االســـتثمار في البنيـــة التحتية 
هو المســـاهم األكثر أهميـــة في المراحل 
المبكـــرة مـــن عمليـــة التنميـــة اإلقليمية، 
ولكـــن على المـــدى المتوســـط والطويل، 
المـــال  رأس  فـــي  االســـتثمار  يكـــون 
البشـــري أبرز العوامـــل المحفزة لتحقيق 

التنميـــة اإلقليميـــة المتوازنـــة.
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واسـتقطاب 	  العقـول  وهجـرة  حركـة  تسـهيل 

مـدن  بيـن  انتقالهـم  وحريـة  األكفـاء،  المتعلميـن 

أهـم  مـن  يعتبـر  مـا  وهـو  النمـو،  مثلـث  وأقاليـم 

التنميـة. معـدالت  مـن  تزيـد  التـي  العوامـل 

مثلـث  سـاهم  فقـد  السـابقة،  األهـداف  إلـى  وبالنظـر 

واالسـتثمار  والتجـارة  التشـاور  آليـات  تعزيـز  فـي  النمـو 

االهتمـام  ذات  االقتصاديـة  القطاعـات  فـي  الحـدود  عبـر 

التعـاون  تعزيـز  عـن  فضـال  الثـالث،  للـدول  المشـترك 

المشـتركة،  المشـروعات  الطاقـة، وتشـجيع  فـي مجـال 

علـى  والقضـاء  الحـدود،  علـى  واألمـن  السـالم  وتعزيـز 

واالقتصـادي  التجـاري  التعـاون  وتعزيـز  بالبشـر،  االتجـار 

بيـن القطـاع الخـاص فـي المناطـق الحدودية فـي مختلف 

الصناعـات، مثـل النفـط والغـاز والطاقـة وغيرها، من أجل 

تحقيـق التنميـة االقتصاديـة- االجتماعيـة لسـكان الحدود.

ثانًيا: تنمية المناطق الحدودية المصرية

التنميـــة  تحقيـــق  علـــى  الدولـــة  حـــرص  مـــن  انطالًقـــا 

الشـــاملة؛ تحقيًقـــا لثالثيـــة األمـــن والتنميـــة والســـلم 

ــة  ــق الحدوديـ ــة المناطـ ــة تنميـ ــرزت قضيـ ــي، بـ االجتماعـ

مقتضيـــات  تفرضهـــا  تنمويـــة  كضـــرورة  المصريـــة 

الســـلم االجتماعـــي واألمـــن القومـــي، فلـــم يعـــد االهتمـــام 

ـــة يختـــزل فـــي تقديـــم بعـــض  بتنميـــة المناطـــق الحدودي

حتـــى  أو  الطـــرق،  مـــن  بشـــبكة  ربطهـــا  أو  الخدمـــات 

توزيـــع بعـــض عوائـــد التنميـــة، ولكـــن أصبـــح يرتبـــط 

جـــزًءا  تكـــون  المجتمعيـــة،  للتنميـــة  واضحـــة  برؤيـــة 

مـــن صياغـــة كليـــة للعقـــد االجتماعـــي الجديـــد الـــذي 

يســـتند إلـــى مطالـــب العدالـــة االجتماعيـــة، واالهتمـــام 

باإلنســـان المصـــري وتمكينـــه. وفـــي هـــذا الســـياق، تبـــرز 

أهميـــة تنميـــة المناطـــق الحدوديـــة، فهـــي مـــن ناحيـــة 

ا  تمثـــل مطلًبـــا لترســـيخ مفهـــوم المواطنـــة، وتجـــاوًز

عالقـــة  غلـــف  الـــذي  والحرمـــان  االنعـــزال  لمشـــاعر 

قاطنـــي تلـــك المناطـــق بالدولـــة، وتأكيـــًدا علـــى الحـــق 

فـــي التنميـــة، ومـــن ناحيـــة ثانيـــة، فهـــي تعطـــي داللـــة 

مجتمعيـــة لعدالـــة التوزيـــع، وُتعمـــق مفهـــوم الســـلم 

االجتماعـــي بيـــن مختلـــف شـــرائح وفئـــات المجتمـــع، 

وفلســـفة  مضمـــون  عـــن  ـــر  تعبِّ ثالثـــة،  ناحيـــة  ومـــن 

الدولـــة المصريـــة كدولـــة حديثـــة مرتكـــزة علـــى رعايتهـــا 

لمواطنيهـــا وداعمـــة لقيمـــة العدالـــة المناطقيـــة، عبـــر 

إيـــالء االهتمـــام الكامـــل لتنميـــة المناطـــق الحدوديـــة 

والتماســـك  واالســـتقرار  األمـــن  لتحقيـــق  كمدخـــل 

المجتمعـــي، وهـــو مـــا جســـده دســـتور مصـــر لعـــام 2014.

الدســتور  فــي  الحدوديــة  المناطــق  تنميــة 
ي لمصــر ا

فـي حيـن لـم تتطـرق دسـاتير مصـر السـابقة، علـى غـرار 

األطـراف،  تنميـة  عمليـة  إلـى  و2012،   1972 عامـي  دسـتور 

فـإن الدسـتور المصـري لعـام 2014 قـد نـّص فـي مادتـه 

»تكفـل  بحيـث  الحدوديـة،  المناطـق  تنميـة  علـى   )236(

االقتصاديـة،  للتنميـة  خطـة  وتنفيـذ  وضـع  الدولـة 

والعمرانيـة الشـاملة للمناطـق الحدوديـة والمحرومـة، 

النوبـة،  ومناطـق  ومطـروح  وسـيناء  الصعيـد  ومنهـا: 

وذلـك بمشـاركة أهلهـا فـي مشـروعات التنميـة وفـي 

أولويـة االسـتفادة منهـا، مـع مراعـاة األنمـاط الثقافيـة 

مـن  سـنوات  عشـر  خـالل  المحلـي  للمجتمـع  والبيئيـة 

تاريـخ العمـل بالدسـتور، وذلـك على النحـو الذي ينظمه 

القانـون«، كمـا نـّص الدسـتور فـي مـواده (176( و)236( 

والماليـة  اإلداريـة  لالمركزيـة  التدريجـي  التنفيـذ  علـى 

واالقتصاديـة خـالل خمـس سـنوات من إقرار الدسـتور، 

وإشـراك  المحليـة  الوحـدات  دور  تعزيـز  يكفـل  بمـا 

. التنميـة  المواطنيـن فـي عمليـة 

ورغـــم أن المـــادة )236( قـــد جـــاءت فـــي األحـــكام االنتقاليـــة 

إطـــالق  الدولـــة  عاتـــق  علـــى  تضـــع  فإنهـــا  للدســـتور، 

مشـــروعات تنمويـــة للمناطـــق الحدوديـــة والمحرومـــة، 

ومطـــروح  وســـيناء  الصعيـــد  منطقـــة  تعتبـــر  والتـــي 

ومناطـــق النوبـــة علـــى رأســـها، كمـــا أضـــاف المشـــرع 

التزامـــا إضافيـــا بإشـــراك المجتمـــع المحلـــي فـــي خطـــة 

التنميـــة كاعتبـــار أساســـي، مـــع مراعـــاة األنمـــاط الثقافيـــة 

لتلـــك األقاليـــم فـــي خطـــط التنميـــة االقتصاديـــة لتلـــك 

المناطـــق. وفـــي هـــذا اإلطـــار، يمكـــن القـــول بـــأن تنـــاول 

الدســـتور المصـــري لتنميـــة المناطـــق الحدوديـــة قـــد 

الشـــق  رئيســـة، وهـــي:  أربعـــة معاييـــر  علـــى  اشـــتمل 
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االقتصـــادي، والمتمثـــل فـــي أن تكفـــل الدولـــة خطـــط 

ــة  ــق التنميـ ــق، وشـ ــذه المناطـ ــة لهـ ــة االقتصاديـ التنميـ

المحليـــة  المجتمعـــات  بمشـــاركة  الخـــاص  البشـــرية 

المهـــارات  تنميـــة  يكفـــل  بمـــا  مناطقهـــا  تنميـــة  فـــي 

ــة إلـــى الشـــق السياســـي المرتبـــط  والتمكيـــن، باإلضافـ

بتطبيـــق الالمركزيـــة ودعـــم قـــدرات اإلدارات المحليـــة، 

ــن  ــنة مـ ــن 35 سـ ــباب دون سـ ــن الشـ ــن تمكيـ ــال عـ فضـ

ـــة، وهـــو مـــا  ـــع عـــدد مقاعـــد الوحـــدات المحلي ـــة رب عضوي

ــة. ــة للتنميـ ــر الدوليـ ــع المعاييـ ــق مـ يتوافـ

ثالًثا: االســـتراتيجيـة المـصـــــريــة لتـنـمـيــــة 
المناطق الحدودية )تنمية سيناء نموذًجا(

تحقيـق  معضلـة  تاريخهـا  مـدار  علـى  مصـر  شـهدت 

الحدوديـة،  المناطـق  والتنميـة فـي  األمـن  بيـن  التـوازن 

السيسـي«  الفتـاح  »عبـد  الرئيـس  تولِّـي  مـع  لكـن 

مؤسسـات  اهتمـام  تزايـد   ،2014 يونيـو  فـي  السـلطة 

الدولـة المصريـة بتنميـة المناطـق الحدوديـة فـي إطـار 

رؤيـة مصـر للتنميـة المسـتدامة 2030، سـواء من الناحية 

اإلرهـاب  مكافحـة  عمليـات  تكثيـف  خـالل  مـن  األمنيـة 

التـي تنفذهـا قـوات إنفـاذ القانـون في شـمال سـيناء، أو 

مـن الناحيـة الثقافيـة كمـا تشـير إلـى ذلـك برامـج تثقيف 

شـباب المناطـق الحدوديـة التـي تنفذهـا وزارة الشـباب 

والرياضـة، أو مـن الناحيـة االقتصاديـة كمـا تشـير لذلـك 

المشـروعات القوميـة التـي أعلنـت الحكومـة عـن البـدء 

بنـاء  المشـروعات  هـذه  وضعـت  حيـث  تنفيذهـا،  فـي 

لـه  الكريمـة  الحيـاة  سـبل  وتوفيـر  المصـري  اإلنسـان 

علـى رأس أولوياتهـا، وهـو مـا تجّلـى فـي خطـة الحكومة 

الشـاملة فـي سـيناء.   التنميـة  لتحقيـق 

ووفـــق تكليفـــات الرئيـــس »عبـــد الفتـــاح السيســـي«، 

ــيناء،  ــة سـ ا بملـــف تنميـ ــًر ــا كبيـ ــة اهتماًمـ ــي الحكومـ تولـ

لصالـــح  جنيـــه  مليـــارات   7,6 الدولـــة  خصصـــت  حيـــث 

الخطـــة  ضمـــن  ســـيناء  فـــي  التنميـــة  مشـــروعات 

ــة  ــق التنميـ ــي 2021/2020، لتحقيـ ــام المالـ ــتثمارية للعـ االسـ

البنيـــة  تهيئـــة  خـــالل  مـــن  ســـيناء،  فـــي  المتكاملـــة 

األساســـية للتنميـــة، وإقامـــة العديـــد مـــن المشـــروعات 

القوميـــة بالمحافظـــة، فضـــال عـــن تطويـــر الخدمـــات 

ـــة لالرتقـــاء  ـــة واالجتماعي ـــة والثقافي ـــة والصحي التعليمي

بجـــودة حيـــاة المواطنيـــن، بمـــا يكفـــل تحقيـــق التـــوازن 

بيـــن األمـــن والتنميـــة والســـلم االجتماعـــي.

الدولـــة  تبّنـــت  االقتصاديـــة،  التنميـــة  صعيـــد  وعلـــى 

العديـــد مـــن المشـــروعات التنمويـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 

ـــق بالطاقـــة  ـــة، خاصـــة فيمـــا يتعل ـــة التحتي مشـــارع البني

ــة  ــاور الزراعـ ــز محـ ــة، وتعزيـ ــوارد المائيـ ــة والمـ الكهربائيـ

المائيـــة  والقنـــوات  التـــرع  شـــق  طريـــق  عـــن  والـــري، 

ـــاة  ـــاه مـــن محطـــات المعالجـــة فـــي غـــرب قن لنقـــل المي

الســـويس إلـــى شـــرقها، فضـــال عـــن جهـــود تطويـــر مـــدن 

ـــك فـــي  ـــة العريـــش، وذل شـــمال ســـيناء، ال ســـيما مدين

ـــر  ـــة الشـــاملة للدولـــة إلعـــادة صياغـــة وتطوي إطـــار الرؤي

المنطقـــة وبنيتهـــا األساســـية مـــن خـــالل إنشـــاء عـــدد 

مـــن المحـــاور الجديـــدة، ورفـــع كفـــاءة وتوســـعة الطـــرق 

الحاليـــة، إلـــى جانـــب تجديـــد المنشـــآت والمبانـــي، وتحقيق 

االســـتخدام األمثـــل لألراضـــي، وهـــو مـــا يعكـــس نهـــج 

الزراعيـــة المنتجـــة وبنـــاء  الرقعـــة  زيـــادة  الدولـــة فـــي 

ووســـط  شـــمال  فـــي  حديثـــة  عمرانيـــة  مجتمعـــات 

الفتـــاح  »عبـــد  الرئيـــس  تولـــي  مـــع 
اهتمـــام  تزايـــد  الســـلطَة،  السيســـي« 
المناطـــق  بتنميـــة  الدولـــة  مؤسســـات 
الحدودية، ســـواء من الناحية األمنية من 
خـــال تكثيف عمليـــات مكافحـــة اإلرهاب 
الناحيـــة  مـــن  أو  ســـيناء،  شـــمال  فـــي 
شـــباب  تثقيـــف  برامـــج  عبـــر  الثقافيـــة 
الناحيـــة  مـــن  أو  الحدوديـــة،  المناطـــق 
المشـــروعات  خـــال  مـــن  االقتصاديـــة 
القوميـــة التي تســـتهدف تحســـين جودة 

المواطنيـــن. حيـــاة 
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ــروعات  ــد مـــن المشـ ــذ العديـ ــن تنفيـ ــال عـ ــيناء، فضـ سـ

القوميـــة بمنطقتـــي شـــمال وجنـــوب ســـيناء، وإنشـــاء 

مركـــز خدمـــات للمســـتثمرين بمحافظـــة جنـــوب ســـيناء 

بهـــدف إتاحـــة وتطويـــر وتيســـير الخدمـــات المقدمـــة 

فـــي  االســـتثمار  علـــى  لتشـــجيعهم  للمســـتثمرين 

ــة. ــة التحتيـ ــروعات البنيـ ــذ مشـ ــيناء، وتنفيـ سـ

ولـــم تقتصـــر جهـــود الدولـــة فـــي محافظـــة ســـيناء علـــى 

امتـــدت  بـــل  فحســـب  االقتصاديـــة  التنميـــة  تحقيـــق 

ــاء  ــاء اإلنســـان المصـــري مـــن خـــالل االرتقـ لتشـــمل بنـ

بخدمـــات الصحـــة والتعليـــم والثقافـــة، فعلـــى صعيـــد 

التعليـــم تـــم تطويـــر األبنيـــة التعليميـــة فـــي محافظتـــي 

شـــمال وجنـــوب ســـيناء، حيـــث شـــهدت الفتـــرة مـــن 

ــن  ــرب مـ ــا يقـ ــر مـ ــاَء وتطويـ ــى اآلن، إنشـ ــو 2014 وحتـ يوليـ

30 مدرســـة، مـــع اســـتكمال إجـــراءات إنشـــاء جامعـــة 

الملـــك ســـلمان جنـــوب ســـيناء، فضـــال عـــن صـــدور 

قـــرار بإنشـــاء كليتـــي الطـــب البشـــري والطـــب البيطـــري 

بجامعـــة العريـــش، باإلضافـــة إلـــى إنشـــاء عـــدة مـــدارس 

صناعيـــة وتجاريـــة تضـــم مختلـــف التخصصـــات، كمـــا تـــم 

تخصيـــص أرض فـــي منطقـــة وســـط ســـيناء إلنشـــاء 

أول مجمـــع للتعليـــم الفنـــي علـــى مســـتوى الجمهوريـــة، 

يشـــمل مـــدارس للتعليـــم الفنـــي بأقســـام )صناعـــي، 

وزراعـــي، وتجـــاري وفندقـــي( تضـــم تخصصـــات جديـــدة 

فـــي  الموجـــودة  والثـــروات  التنميـــة  مجـــاالت  لخدمـــة 

المنطقـــة، ومنهـــا: الزجـــاج، والرخـــام والجرانيـــت، والغـــزل 

الزراعيـــة،  واآلالت  والجـــرارات  والكليـــم،  والنســـيج 

وصناعـــة المراكـــب والصناعـــات البحريـــة، باإلضافـــة إلـــى 

ــياحي . ــال السـ ــة المجـ ــة لخدمـ ــة فنيـ مدرسـ

الصحيـــة  الخدمـــات  بمســـتوى  االرتقـــاء  إطـــار  وفـــي 

تـــم  ســـيناء،  محافظـــة  فـــي  للمواطنيـــن  المقدمـــة 

تطويـــر  أعمـــال  مـــن  األولـــى  المرحلـــة  مـــن  االنتهـــاء 

 
ٍ
وجـــار العـــام،  العريـــش  مستشـــفى  كفـــاءة  ورفـــع 

اســـتكمال المرحلـــة الثانيـــة منهـــا، كمـــا تـــم رفـــع كفـــاءة 

رأس  ومستشـــفى  المركـــزي  الطـــور  مستشـــفى 

ســـدر ، وتـــم االنتهـــاء مـــن أعمـــال تطويـــر مستشـــفى 
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ــاء  ــر وإنشـ ــال تطويـ ــذا أعمـ ــي، وكـ ــيخ الدولـ ــرم الشـ شـ

 اســـتكمال 
ٍ
المركـــزي، وجـــار رديـــس  أبـــو  مستشـــفى 

العمـــل بعـــدد مـــن المشـــروعات منهـــا مستشـــفى 

ومستشـــفى  المركـــزي،  ونويبـــع  المركـــزي،  دهـــب 

الوحـــدات  العديـــد مـــن  الفيـــروز، فضـــال عـــن تطويـــر 

الصحيـــة فـــي شـــمال وجنـــوب ســـيناء، كمـــا شـــرعت 

ــروع التأميـــن الصحـــي ألهالـــي  ــي تنفيـــذ مشـ ــة فـ الدولـ

محافظـــة جنـــوب ســـيناء .

وإيماًنـــا مـــن الدولـــة بأهميـــة دور الثقافـــة فـــي نبـــذ 

العنـــف والتطـــرف، فقـــد كانـــت مصـــر ســـباقة فـــي 

التحـــرك بشـــكل عملـــي فيمـــا يتعلـــق بنشـــر الخطـــاب 

التوعـــوي الوقائـــي، حيـــث أطلـــق الرئيـــس »عبـــد الفتـــاح 

السيســـي« عـــام 2014 مبـــادرة لتطويـــر الخطـــاب الدينـــي، 

المواجهـــة  إيـــالء  بضـــرورة  االقتنـــاع  مـــن  انطالًقـــا 

الفكريـــة االهتمـــام الـــالزم لتحصيـــن المجتمـــع، خاصـــة 

الشـــباب، مـــن مخاطـــر االســـتقطاب الفكـــري، وقـــد 

مثـــل األزهـــر الشـــريف بمكانتـــه التاريخيـــة حائـــط صـــد 

لكثيـــر مـــن األفـــكار المتطرفـــة والتيـــارات المنحرفـــة 

التـــي تســـعى الســـتقطاب الشـــباب، حيـــث اســـتحدث 

التطـــرف  لمكافحـــة  مرصـــًدا  الشـــريف  األزهـــر 

ليضطلـــع بـــدور مؤثـــر فـــي رصـــد مظاهـــر التطـــرف 

وتحليلهـــا، وتدشـــين حمـــالت توعويـــة لنشـــر صحيـــح 

الديـــن ومحاربـــة الفكـــر المتطـــرف. 

هـــذا، وتحتـــل المناطـــق الحدوديـــة أولويـــة كبـــرى فـــي 

أولويـــات الدولـــة لمحاربـــة الفكـــر المتطـــرف، خاصـــة فـــي 

ظـــل مـــا تعانيـــه هـــذه المناطـــق مـــن انتشـــار الجماعـــات 

الســـتقطاب  المســـتمرة  ومحاولتهـــا  اإلرهابيـــة 

اهتمـــام  تصاعـــد  فـــي  تجّلـــى  مـــا  وهـــو  المواطنيـــن، 

الدولـــة بإعـــادة تشـــكيل الوعـــي فـــي محافظـــة ســـيناء 

والحضاريـــة  الثقافيـــة  الهويـــة  ترســـيخ  جانـــب  إلـــى 

وتعزيـــز قيـــم المواطنـــة والعمـــل علـــى تحقيـــق العدالـــة 

الثقافيـــة، مـــن خـــالل االهتمـــام بتطويـــر البنيـــة التحتيـــة 

لمواقـــع الهيئـــة العامـــة لقصـــور الثقافـــة بمحافظتـــي 

ــر  ــر وتجديـــد قصـ ــيناء، مثـــل: تطويـ شـــمال وجنـــوب سـ

ثقافـــة شـــرم الشـــيخ، وقصـــر ثقافـــة العريـــش، فضـــًلا 

ورفـــع  الطـــور  مســـرح  لتطويـــر  دراســـة  إعـــداد  عـــن 

بـــكل تجمـــع  كفاءتـــه، وأخـــرى إلنشـــاء قصـــر ثقافـــة 

تنمـــوي رئيـــس بشـــمال ووســـط ســـيناء بإجمالـــي عـــدد 

3 قصـــور ثقافـــة.

برفـــع  الثقافـــة  وزارة  اهتمـــت  ذاتـــه،  الســـياق  وفـــي 

المقدمـــة  والفنيـــة  الثقافيـــة  الخدمـــات  مســـتوى 

ألبنـــاء محافظتـــي شـــمال وجنـــوب ســـيناء مـــن خـــالل 

مواقعهـــا الثقافيـــة، وعبـــر القوافـــل الثقافيـــة التـــي تصـــل 

ـــان ســـيناء، ومـــن خـــالل اســـتضافة  ـــى قـــرى وودي بهـــا إل

المحافظـــات  وباقـــي  القاهـــرة  فـــي  ســـيناء  أبنـــاء 

المصريـــة، فضـــًلا عـــن تنفيـــذ المشـــروعات الثقافيـــة 

والتـــي  المحافظتيـــن،  ألبنـــاء  والحرفيـــة  والفنيـــة 

تضمنـــت مشـــروع »أهـــل مصـــر«، الـــذي يهـــدف إلـــى 

تعزيـــز القيـــم اإليجابيـــة بالمجتمـــع، وتبـــادل الخبـــرات، 

ــى  ــة إلـ ــر، باإلضافـ ــي بمصـ ــراء الثقافـ ــوع والثـ ــراز التنـ وإبـ

أطفـــال  لدمـــج  الثقافـــي  الدمـــج  أســـابيع  مشـــروع 

المناطـــق الحدوديـــة ثقافيـــا مـــع أطفـــال القاهـــرة مـــن 

واألثريـــة،  الثقافيـــة  للمواقـــع  ميدانيـــة  زيـــارات  خـــالل 

ملتقيـــات  وتنظيـــم  متنوعـــة،  فنيـــة  ورش  وتنظيـــم 

الحـــرف اليدويـــة للمـــرأة الحدوديـــة التـــي تهـــدف إلـــي 

إيصـــال الخدمـــات الثقافيـــة والفنيـــة للمناطـــق النائيـــة 

ـــة قـــدرات  ـــة وتنمي ـــة الثقافي ـــق العدال ـــة لتحقي والحدودي

ومهـــارات المـــرأة الحدوديـــة لتحقيـــق التمكيـــن الذاتـــي 

الفتـــاح  »عبـــد  الرئيـــس  أطلـــق 
لتطويـــر  مبـــادرة   201٤ عـــام  السيســـي« 
الخطـــاب الدينـــي، انطاًقـــا مـــن االقتنـــاع 
بضـــرورة إيـــاء المواجهـــة الفكريـــة للتطرف 
االهتمـــام الـــازم لتحصيـــن الشـــباب مـــن 

الفكـــري. االســـتقطاب  مخاطـــر 
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الحـــدود  شـــباب  ملتقيـــات  وتنظيـــم  واالقتصـــادي، 

بهـــدف تحقيـــق العدالـــة الثقافيـــة وتعزيـــز قيـــم االنتمـــاء 

وتبـــادل الخبـــرات .

ـــة  ـــأن نهـــج الدول وفـــي ضـــوء مـــا ســـبق، يمكـــن القـــول ب

ــد شـــهد  ــة قـ ــق الحدوديـ ــة المناطـ ــي تنميـ ــة فـ المصريـ

ـــرة، حيـــث تحـــول مـــن  ـــة األخي تطـــوًرا ملموًســـا فـــي اآلون

تغليـــب األمـــن علـــى التنميـــة فـــي هـــذه المناطـــق، إلـــى 

تحقيـــق التـــوازن والتكامـــل بيـــن تحقيـــق األمـــن والتنميـــة؛ 

االجتماعـــي،  الســـلم  أســـس  إلرســـاء  محاولـــة  فـــي 

وتعزيـــز قيـــم الـــوالء واالنتمـــاء لـــدى مواطنـــي المناطـــق 

الـــذي  التهميـــش  شـــعور  علـــى  للتغلـــب  الحدوديـــة، 

ـــى مـــدار العصـــور  ـــو هـــذه المناطـــق عل ـــه قاطن ـــى من عان

الماضيـــة، وهـــو مـــا يعكـــس اهتمـــام القيـــادة السياســـة 

مختلـــف  فـــي  المواطنيـــن  حيـــاة  جـــودة  بتحســـين 

المحافظـــات الحدوديـــة، مـــع إيـــالء مزيـــد مـــن االهتمـــام 

ــا  ــاال لمـ ــة، إعمـ ــة والمحرومـ ــة المناطـــق الحدوديـ لتنميـ

نـــص عليـــه دســـتور مصـــر.

التنميـــة  لتحقيـــق  الملموســـة  الدولـــة  جهـــود  ومـــع 

الشـــاملة بمختلـــف أبعادهـــا االقتصاديـــة والسياســـية 

بالمحافظـــات  والثقافيـــة  والصحيـــة  واالجتماعيـــة 

الحدوديـــة وعلـــى رأســـها محافظـــة ســـيناء، فـــإن تنميـــة 

ـــد مـــن الجهـــد، فـــي  ـــى بـــذل مزي ـــاج إل هـــذه المناطـــق تحت

ـــارات، ســـواء التـــي كشـــفت  ضـــوء مجموعـــة مـــن االعتب

عنهـــا التجـــارب الدوليـــة الرائـــدة فـــي تنميـــة المناطـــق 

الحدوديـــة، أو تلـــك المرتبطـــة بتحديـــات تنميـــة هـــذه 

المناطـــق فـــي مصـــر، وهـــو مـــا يمكـــن إيضاحـــه فـــي 

ــي: التالـ

والتشـــبيك 	  الربـــط  سياســـات  علـــى  االعتمـــاد 

االقتصـــادي بيـــن المناطـــق المختلفـــة، خاصـــة فيمـــا 

يتعلـــق بتنميـــة المناطـــق الحدوديـــة والمهمشـــة؛ 

بيـــن  التنمويـــة  الفجـــوة  لتضييـــق  محاولـــة  فـــي 

الدولـــة. داخـــل  المناطـــق  مختلـــف 

ـــي خطـــط مرحليـــة تتـــم بالتـــوازي، بحيـــث يتـــم إيـــالء 	  تبنِّ

ــق  ــذه المناطـ ــة لهـ ــة التحتيـ ــر البنيـ ــام بتطويـ االهتمـ

الخدمـــات  توفيـــر  معهـــا  يتـــوازى  أولـــى،  كمرحلـــة 

والثقافيـــة  واالجتماعيـــة  والتعليميـــة  الصحيـــة 

إشـــراك  عـــن  فضـــال  المناطـــق،  هـــذه  لمواطنـــي 

التنميـــة، ودعـــم الالمركزيـــة. المواطنيـــن فـــي جهـــود 

التوســـع فـــي إقامـــة المشـــروعات الصناعيـــة فـــي 	 

المناطـــق الحدوديـــة، وتنميتهـــا مـــن خـــالل مطـــور 

صناعـــي، ومنـــح المزيـــد مـــن التســـهيالت والحوافـــز 

ــتثمار.  ــون االسـ ــار قانـ ــي إطـ ــتثمرين فـ للمسـ

طـــرح بدائـــل اقتصاديـــة مناســـبة للســـكان القاطنيـــن 	 

فـــي المناطـــق الحدوديـــة، مـــع مراعـــاة الخصوصيـــة 

ـــر  الثقافيـــة لهـــم، ومـــدى االمتـــداد القبلـــي واإلثنـــي عب

الحـــدود، ومحاولـــة إيجـــاد شـــراكة فاعلـــة مـــع تلـــك 

ـــل لتأميـــن الحـــدود. القبائ

تشـــجيع إقامـــة مشـــروعات الســـياحة الترفيهيـــة، 	 

بالمحافظـــات  العالجيـــة،  والســـياحة  والســـفاري، 

الحدوديـــة الســـاحلية؛ لقدرتهـــا علـــى جـــذب عـــدد كبيـــر 

مـــن العمالـــة، وتوطينهـــا بالمحافظـــات الحدوديـــة، 

مـــن  والحـــد  بهـــا،  عمرانيـــة  مجتمعـــات  وخلـــق 

معـــدالت الهجـــرة الداخليـــة.

دعـــم مشـــاركة المجتمـــع المدنـــي والقطـــاع الخـــاص 	 

مـــع الدولـــة فـــي تنميـــة المناطـــق الحدوديـــة، مـــن 

البنيـــة  مشـــروعات  تنفيـــذ  فـــي  التوســـع  خـــالل 

األساســـية فـــي المحافظـــات الحدوديـــة، ليشـــكل 

الفاعلـــون الثالثـــة أضـــالع مثلـــث التنميـــة. 

يمكـــن تعزيـــز نهـــج التكامـــل اإلقليمـــي فـــي التعامـــل مـــع 	 

المناطـــق الحدوديـــة، علـــى غـــرار تجربـــة مثلـــث النمـــو، 

والتـــي ارتكـــزت علـــى تحقيـــق التنميـــة العابـــرة للحـــدود.
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أ. أســـمـاء صـــــالح
ــة ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ االسـ الـــــقـــــضـــــايـــــا  إدارة   - قـــــســـــم  ــس  ــ ــ ــيـ ــ ــ  رئـ
مـــــــــركـــــــــز الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات ودعــــــــــــــــــم اتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار

تطالعنـــا وســـائل اإلعـــالم كل يـــوم بأخبـــار عـــن جرائـــم 

 تحـــدث داخـــل نطـــاق األســـرة، إذ يقـــوم بهـــا أحـــد األفـــراد

أو بعضهـــم ضـــد الشـــركاء اآلخريـــن في األســـرة نفســـها، 

وســـائل  اشـــتعلت  الماضيـــة  القليلـــة  األشـــهر  وفـــي 

الجرائـــم،  تلـــك  عـــن  بالحديـــث  االجتماعـــي  التواصـــل 

ووصلـــت ذروتهـــا فـــي عيـــد األضحـــى الماضـــي )20 – 24 

يوليـــو 2021()*( الـــذي أريقـــت فيـــه دمـــاء زوجتيـــن وزوج مـــن 

محافظـــات مختلفـــة. وأصـــدر رواد مواقـــع التواصـــل 

االجتماعـــي أحكامهـــم الخاصـــة علـــى تلـــك النوعيـــة مـــن 

الجرائـــم، وتداولـــوا العديـــد مـــن »الكوميكـــس« الســـاخرة 

عنهـــا وكأن هنـــاك حالـــة مـــن البـــالدة جعلـــت مـــن تلـــك 

ــزاح.  ــادة للمـ الجرائـــم المفزعـــة مـ

ا  خطيـــًر تهديـــًدا  الجرائـــم  مـــن  النـــوع  هـــذا  يفـــرض 

ــوع  ــا وتنـ ــادة أعدادهـ ــل زيـ ــي ظـ ــي، فـ ــلم المجتمعـ للسـ

تناولهـــا  يتطلـــب  ممـــا  أســـاليبها؛  وتطـــور  أنماطهـــا 

بالرصـــد والتحليـــل كمحاولـــة لإلجابـــة علـــى مجموعـــة 

مـــن األســـئلة: مـــا معـــدل انتشـــار الجرائـــم األســـرية فـــي 

مصـــر؟ ومتـــى يـــزداد هـــذا المعـــدل؟ وأيـــن تقـــع تلـــك 

الجرائـــم؟ وَمـــن ُيقبـــل علـــى ارتكابهـــا؟ وَمـــن الضحايـــا؟ 

ومـــا نوعيـــة تلـــك الجرائـــم؟ ولمـــاذا ُترتَكـــب؟

الجرائـــم  عـــن  المعبـــرة  البيانـــات  غيـــاب  ظـــل  وفـــي 

ا لعـــدم اإلعـــالن عـــن نســـبة كبيـــرة جـــًدا  األســـرية، نظـــًر

ــا  ــد مـ ــاد علـــى رصـ ــد تـــم االعتمـ ــا؛ فقـ ــا لخصوصيتهـ منهـ

ُنشـــر فـــي موقـــع »اليـــوم الســـابع« خـــالل الفتـــرة مـــن 

)ينايـــر – يوليـــو 2021(  ومقارنتهـــا ببيانـــات تـــم تجميعهـــا 

ــر - يوليـــو 2017(،  مـــن الموقـــع ذاتـــه، فـــي الفتـــرة مـــن )ينايـ

ـــم األســـرية وأســـبابها  وذلـــك للوقـــوف علـــى أعـــداد الجرائ

وأنواعهـــا، وكذلـــك صلـــة القرابـــة بيـــن الجانـــي والضحيـــة 

ـــل األبعـــاد  ـــم؛ بحيـــث يمكـــن تحلي فـــي كل مـــن تلـــك الجرائ

المختلفـــة للجرائـــم األســـرية فـــي مصـــر وتقديـــم توصيـــات 

ــا. للحـــد منهـ

األســـرية  الجرائـــم  واقـــع  علـــى  التعـــرف  قبـــل  ولكـــن 

الكيفيـــة، دعونـــا نمـــر فـــي إطاللـــة  فـــي مصـــر بهـــذه 

أوًلا،  ـــا  ســـريعة علـــى مالمـــح العنـــف األســـري عالميًّ

ثـــم نقـــدم صـــورة بانوراميـــة للواقـــع المصـــري، تليهـــا 

نبـــذة عـــن تفاعـــل المشـــاهدين علـــى تلـــك الصـــورة مـــن 

بعيـــد وتناولهـــم اإلعالمـــي لهـــا، وبعـــد ذلـــك نخلـــص 

ــد تســـهم فـــي  ــات التـــي قـ إلـــى تقديـــم بعـــض المقترحـ

مواجهتهـــا.

أوًلا: نظرة على العنف األسري عالمًيا)1(

ُيعـــدُّ العنـــف األســـري مشـــكلة عالميـــة يقـــع ضحيتهـــا 

وأخـــرى، عمريـــة  فئـــة  بيـــن  تفـــرق  وال  الجنســـين،   كال 

وال ُيســـتثنى منـــه شـــريحة طبقيـــة دون غيرهـــا، ويشـــمل 

اإلســـاءة  أشـــكال  جميـــع  األســـري  العنـــف  مفهـــوم 

الجســـدية والجنســـية والنفســـية أو العاطفيـــة، وكذلـــك 

الجرائم األسـرية.. و“تريند” القتل الزوجي

انظر: نشرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، العدد األسبوعي رقم 16، الجمعة 6 أغسطس 2021.)1(

شـــارك فـــي جمـــع البيانـــات الزميلتـــان: األســـتاذة ربـــاب محـــروس، واألســـتاذة تقـــى البحيـــري، لـــذا أتوجـــه بخالـــص الشـــكر والتقديـــر لهمـــا علـــى مـــا )*(
بذلتـــاه مـــن جهـــد.
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ــن  ــر مـ ــرًدا أو أكثـ ــؤذي أو ترهـــب فـ ــال تـ ــدات بأفعـ التهديـ

ــف  ــة العنـ ــت مظلـ ــدرج تحـ ــدة، وينـ ــرة الواحـ ــراد األسـ أفـ

الكاملـــة  والســـيطرة  االقتصـــادي  االنتهـــاك  األســـري 

علـــى المـــوارد الماليـــة. 

حـــاالت  فـــي  الزيـــادة  إلـــى  األســـري  العنـــف  يميـــل 

لزيـــادة  نتيجـــة  األوبئـــة،  انتشـــار  بمـــا فيهـــا  الطـــوارئ 

ــة  ــبكات الحمايـ ــكك شـ ــية وتفـ ــوط النفسـ ــدة الضغـ حـ

علـــى  الحصـــول  فـــرص  وانخفـــاض  االجتماعيـــة، 

الخدمـــات، فوفًقـــا لتقديـــرات صنـــدوق األمـــم المتحـــدة 

ـــادة بنســـبة 20% فـــي حـــوادث العنـــف  ـــاك زي للســـكان هن

األســـري بالـــدول األعضـــاء فـــي األمـــم المتحدةخـــالل 

عمليـــات اإلغـــالق بســـبب جائحـــة كورونـــا، كمـــا أظهـــرت 

الدراســـات االســـتقصائية علـــى مســـتوى العالـــم ارتفـــاع 

معـــدالت العنـــف األســـري فـــي عـــدد مـــن الـــدول علـــى 

النحـــو التالـــي:

كمـــا تشـــير البيانـــات العالميـــة إلـــى أن النســـاء واألطفـــال 

ا جـــراء حـــوادث العنـــف األســـري،  أكثـــر الفئـــات تضـــرًر

وتأتـــي الزوجـــات فـــي مقدمـــة الضحايـــا، فهنـــاك أكثـــر 

 49  –  15( العمريـــة  الفئـــة  فـــي  النســـاء  مـــن   %25 مـــن 

ســـنة( يتعرضـــن للعنـــف علـــى يـــد الشـــريك مـــرة واحـــدة 

علـــى األقـــل فـــي حياتهـــن، وعلـــى الصعيـــد العالمـــي 

ــا  ــاء يرتكبهـ ــل النسـ ــم قتـ ــي جرائـ ــا 38% مـــن إجمالـ أيًضـ

ـــا ترتفـــع نســـب تعـــرض النســـاء  الشـــريك. وجغرافيًّ

للعنـــف علـــى يـــد الشـــريك فـــي الـــدول الفقيـــرة لتصـــل 

مقاطعة هوبي الصينية

%300

%33

50%البرازيل

%30

%25

سنغافورة

قبرص

األرجنتين

إلـــى 37%، مقارنـــة بــــ 22% فـــي الـــدول ذات المســـتوى 

االقتصـــادي المرتفـــع، وذلـــك علـــى النحـــو التالـــي:

أســـر تشـــهد  فـــي  ينشـــأون  الذيـــن  يعانـــي األطفـــال 

ممارســـات عنيفـــة، عـــدًدا مـــن االضطرابـــات الســـلوكية، 

مـــن الممكـــن أن تـــؤدي بهـــم إلـــى ممارســـة العنـــف 

فـــي المســـتقبل مـــع أشـــخاص آخريـــن. ووفًقـــا لتقريـــر 

العالميـــة  الصحـــة  اليونســـكو ومنظمـــة  عـــن  صـــادر 

واليونيســـف )2020(، يتأثـــر نصـــف أطفـــال العالـــم أو مـــا 

ــن  ــة مـ ــور مختلفـ ــنويًّا بصـ ــل سـ ــار طفـ ــن مليـ ــرب مـ يقـ

ــي: ــى اآلتـ ــرات إلـ ــير التقديـ ــث تشـ ــف، حيـ العنـ

%33

جنوب
 شرق
 آسيا

األمريكتان

%22

%31

%33

%25
%20

غرب
المحيط
إفريقيا الهادئ

الشرق األوسط

أوروبا

أطفـــال   4 كل  مـــن   1 يعيـــش 

الشـــريك. عنـــف  ضحيـــة  هـــي  أم  مـــع  العالـــم  فـــي 

)يتـــراوح  طفليـــن  كل  مـــن   1 يتعـــرض 

عمرهمـــا بيـــن 2 – 17 ســـنة( للعنـــف 

عـــام. كل 

أطفــال  4 مــن كل   3  يتعــرض 

طـفـــــــل(  مليــــــــون   300(

)تتراوح أعمارهم بين 2 – 

 4 ســنوات( لعقــاب بدنــي

و/ أو عنف نفسي على أيدي الوالدين ومقدمي الرعاية.

فتيـــات   4 كل  مـــن  واحـــدة  تتعـــرض 

مراهقـــات )15 – 19 ســـنة( للعنـــف الجســـدي 

الجنســـي. أو  و/ 
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ثانًيا: واقع الجرائم األسرية في مصر

بأنهـــا ســـلوكيات منحرفـــة  الجرائـــم األســـرية  ُتعـــرف 

يرتكبهـــا أحـــد أو بعـــض أفـــراد األســـرة تجـــاه غيـــره مـــن 

ــان )الجانـــي والضحيـــة(  ــرة، ويرتبـــط الطرفـ ــراد األسـ أفـ

مًعـــا بعالقـــات قرابـــة أو مصاهـــرة، ومـــن أهـــم أنمـــاط 

هـــذه الجرائـــم:

تجـــاه  األزواج  مـــن  ُترتكـــب  التـــي  الجرائـــم 

والعكـــس. زوجاتهـــم 

الجرائـــم التـــي ُترتكـــب مـــن الوالديـــن تجـــاه 

أبنائهـــم والعكـــس.

تجـــاه  اإلخـــوة  مـــن  ُترتكـــب  التـــي  الجرائـــم 

والعكـــس. إخوتهـــم 

الجرائـــم التـــي ُترتكـــب مـــن أبنـــاء العمومـــة 

أو الخؤولـــة أو العكـــس.

الجرائـــم التـــي ُترتكـــب مـــن األفـــراد الذيـــن 

تربـــط بينهـــم روابـــط مصاهـــرة.

ومــن واقــع رصــد مــا شــهدته مصــر مــن جرائــم أســرية 

الســابع«  »اليــوم  موقــع  فــي  ــر 
ِ

ُنش مــا  إلــى  اســتناًدا 

 خــالل الفتــرة )ينايــر - يوليــو 2021(، فقــد شــهدت مصــر

340 جريمــة أســرية، تراوحــت بيــن القتل واالعتــداء البدني 

وغيرهــا،  والســرقة  الممتلــكات  وإتــالف  والجنســي، 

ــم:  ــل مقــارن لتلــك الجرائ ــي تحلي وفيمــا يل

األســرية؟  الجرائــم  انتشــار  معــدل  مــا   )1(
يــزداد؟ ومتــى 

بلـغ عـدد الجرائـم األسـرية خالل الفتـرة )يناير - يوليو 2017( 

204 جرائـم، وبمقارنـة الشـهور األولـى مـن عامـي 2017 و2021، 

يتضح أن معدل زيادة الجرائم األسرية بين العامين قد 

بلـغ 67% تقريًبـا، ويوضـح الشـكل رقـم )1( األعـداد وفًقـا 

شـهر  فـي  ملحوظـة  بصـورة  الجرائـم  ارتفـاع  للشـهور 

يوليـو 2021، لتصـل إلـى 73 جريمـة معظمهـا مـن القتـل 

طرديـة  عالقـة  بوجـود  ذلـك  البعـض  ويفسـر  الزوجـي، 

بيـن جرائـم القتـل الزوجـي ومواسـم األعيـاد بسـبب زيادة 

األعبـاء االقتصاديـة، كمـا كان لجائحـة كورونـا تأثيـًرا علـى 

زيـادة العنـف بيـن أفـراد األسـرة علـى مسـتوى العالـم، 

وفي مصر أشـارت نتائج اسـتطالع رأي للمركز المصري 

شكل )1(

الجرائم األسرية خال الفترة من )يناير - يوليو( مقارنة بين عامي 201٧ و2021

جريمة
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لبحـوث الـرأي العـام »بصيـرة« بالتعـاون مـع المجلـس 

القومـي خـالل الفتـرة )4 – 14 أبريـل 2020( إلـى أن العنف بين 

أفـراد األسـرة زاد خـالل أزمـة الجائحة مـن وجهة نظر %19 

مـن المبحوثيـن. 

لقــد أســهمت الجائحــة فــي إحــداث تغيــر كبيــر فــي نمــط 

الحيــاة، خاصــة فــي ممارســات الصحــة العامــة والتباعــد 

المجتمعــي المفتــرض، وامتــدت تداعياتهــا إلــى أبعــد مــن 

كونهــا مجــرد تداعيــات صحيــة فقــط، بــل عصفــت بالحياة 

النفســية  الصحــة  وكذلــك  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

العــام  الــرأي  اســتطالع  نتائــج  أكدتــه  مــا  -وهــو  للبشــر 

»بصيــرة«- حيــث أشــارت نتائجــه إلــى أن هنــاك 72% مــن 

ــن أن دخــل أســرهن انخفــض نتيجــة للجائحــة،  ــاث رأي اإلن

وأدى ذلــك بــدوره إلــى زيــادة نســبة المشــكالت األســرية، 

وأشــارت 33% مــن اإلنــاث إلــى ذلــك، وتعرضــت 11% مــن 

الزوجــات لعنــف األزواج.)2( 

)2( َمن الجاني؟ وَمن الضحية؟

تتبادل األدوار بين الجناة والضحايا على مسارح الجرائم 

بدور  الزوجة  وانفردت  رصده-  تم  لما  -وفًقا  المختلفة 

الضحية في العدد األكبر من الجرائم )87 جريمة(، واحتل 

بإجمالي جرائم  الجناة،  األولى في قائمة  المرتبة  األزواج 

بلغت 103 جرائم تمت ضد الزوجة أو أحد أقاربها، أي ما 

يمثل 30% من إجمالي الجرائم األسرية )340 جريمة(، في 

مقابل 8,2% من الجرائم التي ارتكبتها الزوجات. وتأتي في 

المرتبة الثانية الجرائم التي يرتكبها اآلباء، أو األمهات على 

حد سواء، والتي مثلت نحو 21,8% من إجمالي الجرائم.

)2( http://www.baseera.com.eg/Articles2.aspx?ID=291

شكل )2(

أعداد الجرائم األسرية بين الجاني والضحية خال الفترة من )يناير – يوليو 2021(
جريمة

أخـــرى: تتضمـــن الجرائـــم التـــي يشـــترك فيهـــا أكثـــر مـــن جانـــي مـــن داخـــل األســـرة الواحـــدة، وكذلـــك التـــي يقـــع ضحيتهـــا أكثـــر مـــن فـــرد داخـــل األســـرة )*(
الواحـــدة أو وجـــود صلـــة قرابـــة بعيـــدة، مثـــل: زوج أخـــت الزوجـــة.

)*(
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وبنظـــرة أكثـــر تحليـــًلا لهـــذا النـــوع مـــن الجرائـــم خـــالل 

ـــو  ـــو 2021(، يتضـــح أن شـــهر يولي ـــر – يولي ـــرة مـــن )يناي الفت

كان األكثـــر مـــن حيـــث عـــدد الجرائـــم التـــي ارتكبهـــا األزواج 

بواقـــع 22 جريمـــة، منهـــا 21 جريمـــة وقعـــت ضحيتهـــا 

زوجاتهـــم، وجريمـــة راح ضحيتهـــا الزوجـــة واألبنـــاء، فـــي 

ــن،  ــق أزواجهـ ــي حـ ــات فـ ــا زوجـ ــم ارتكبتهـ ــل 6 جرائـ مقابـ

وجريمـــة قامـــت بهـــا زوجـــة بمســـاعدة رجـــل آخـــر.   

)3( مـــاذا عـــن نوعيـــة الجرائـــم التـــي تتـــم داخـــل 
األســـرة؟

احتلــت جرائــم القتــل المرتبــة األولــى مــن حيــث نوعيــة 

فتــرة  خــالل  مصــر  شــهدتها  التــي  األســرية  الجرائــم 

التحليــل )ينايــر – يوليــو 2021(؛ حيــث مّثلــت وحدهــا نحــو 

72,6% مــن إجمالــي الجرائــم األســرية، وذلــك بعــدد جرائــم 

بلــغ 247 جريمــة، تليهــا جرائــم الشــروع فــي القتــل، والتــي 

مثلــت مــا يقــرب مــن 7,4% من إجمالي الجرائم، وتســاوت 

فــي ذلــك مــع جرائــم التعذيــب والعنــف البدنــي، ويرجــع 

ــم األســرية  ــه مــن الجرائ ــى أن مــا يتــم اإلبــالغ عن ذلــك إل

ــم. ــي الجرائ ــراوح مــا بيــن )5 - 20 %( مــن إجمال يت

شكل )٤(

الضحية في الجرائم التي ارتكبها أحد الزوجين

خال الفترة من )يناير – يوليو 2021(

شكل )3(

الجاني في الجرائم التي ارتكبها أحد الزوجين

خال الفترة من )يناير – يوليو 2021(

جريمة

جريمة

أخـــرى: تشـــمل المشـــاجرات العائليـــة، وجرائـــم الحـــرق فـــي البشـــر، )*(
والتشـــويه، وكذلـــك القتـــل الخطـــأ.

شكل )٥(

نوعية الجرائم األسرية خال الفترة من )يناير - يوليو(

مقارنة بين عامي 201٧ و2021
جريمة

)*(
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ومقارنـــًة بالســـبعة أشـــهر األولـــى مـــن عـــام 2017، نجـــد أن 

معـــدل جرائـــم القتـــل ارتفـــع بنحـــو 69,2%، وكذلـــك ازدادت 

معـــدالت جرائـــم التعذيـــب والعنـــف البدنـــي بنحـــو %150، 

ــر التحليـــل وهـــو:  يـــَف عنصـــر جديـــد إلـــى عناصـ
ِ

ــا ُأض كمـ

فـــي  تـــرد  لـــم  9 جرائـــم  اإلســـاءة لألطفـــال، ويشـــمل 

 الفتـــرة )ينايـــر - يوليـــو 2017( وتشـــمل: بيـــع األطفـــال، 

التخلـــص  بغـــرض  العامـــة  األماكـــن  فـــي  تركهـــم  أو 

منهـــم، أو اســـتغاللهم فـــي بيـــع المخـــدرات، وغيرهـــا 

مـــن الجرائـــم. 

أمـا عـن جرائـم القتـل الزوجـي خـالل الفتـرة )ينايـر – يوليـو 

القتـل  إجمالـي جرائـم  نحـو 37,7% مـن  2021(، فقـد مثلـت 

 93 عددهـا  بلـغ  حيـث  نفسـها،  الفتـرة  فـي  وقعـت  التـي 

جريمـة قتـل زوجي في سـبعة أشـهر، ارتكـب الزوج %83,9 

منهـا، بواقـع 87 جريمـة، فـي مقابـل 15 جريمـة قتل قامت 

بهـا الزوجـة، منهـا 5 جرائـم فـي شـهر يوليو فقـط، وهو ما 

أثـار الجـدل علـى وسـائل التواصـل االجتماعـي، وجعل من 

قضايـا القتـل الزوجـي »ترينـد« أو اتجاًهـا جديـًدا للتعامـل 

مـع الخالفـات الزوجيـة أو العائليـة.

شكل )٦(

جرائم القتل الزوجي خال الفترة من )يناير – يوليو 2021(

جريمة

)٤( لماذا تحدث الجرائم األسرية؟

أثبتـــت الوقائـــع األخيـــرة تنحـــي بعـــض العوامـــل المســـببة 

للجرائـــم األســـرية، كتدنـــي مســـتوى تعليـــم الشـــخص 

المقبـــل علـــى الجريمـــة، فشـــاهدنا أصحـــاب المؤهـــل 

مـــا ارتكبـــت أيديهـــم مـــن 
ِ
الجامعـــي فـــي قفـــص االتهـــام ل

جرائـــم، وكذلـــك لـــم تعـــد البطالـــة هـــي الســـبب األول؛ 

إذ تســـاوى فـــي ذلـــك بعـــض المنتميـــن للمهـــن العليـــا 

العاطليـــن،  مـــع   )...- – محاســـب  مـــدرس   – )طبيـــب 

ـــا يثـــور هـــذا التســـاؤل: مـــا األســـباب التـــي تدفـــع إلـــى  وهن

ــرية؟ ارتـــكاب الجرائـــم األسـ



مركز املعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد الثاني - أغسطس ٢٠٢١

163

في الشكل التالي نبين توزيع الجرائم األسرية وفًقا ألسباب ارتكابها، ثم نردف ببيانها: 

شكل )٧(

توزيع الجرائم األسرية وفًقا لسبب ارتكاب الجريمة

خال الفترة من )يناير - يوليو( مقارنة بين عامي 201٧ و 2021

)1( أسباب اجتماعية وشخصية: 

على عكس االتجاه الســائد أن األســباب االقتصادية 

األســرية،  الجرائــم  معظــم  وراء  تقــف  َمــن  هــي 

التــي  الجرائــم  كشــف تحليــل األســباب وراء وقــوع 

ــَدت خــالل فتــرة التحليــل عــن وقــوف العوامــل 
ِ

ُرص

العــدد  خلــف  الواســع  بمفهومهــا  االجتماعيــة 

كبيــرة  بنســبة  األســرية وذلــك  الجرائــم  مــن  األكبــر 

األســباب  تمثلــت  وقــد  المرصــودة،  الجرائــم  مــن 

فــي:  أساســي  بشــكل  االجتماعيــة 

الخافـــات الزوجيـــة: تقدمـــت الخالفـــات الزوجيـــة 	 

هـــذا العـــام قائمـــة الدوافـــع للجرائـــم األســـرية، وهـــي 

خالفـــات تنشـــأ بيـــن الزوجيـــن نتيجـــة المناقشـــات 

فـــي األمـــور غيـــر الماليـــة، وتشـــمل إعطـــاء اإلذن 

ــة األوالد،  ــزل، وتربيـ ــور إدارة المنـ ــروج، وأمـ ــي الخـ فـ

ــكلت %33  ــد شـ ــرى، وقـ ــن أخـ ــزواج مـ ــبب الـ أو بسـ

الجرائـــم  مجموعـــة  وراء  األســـباب  إجمالـــي  مـــن 

ـــَدت خـــالل الفتـــرة، بارتفـــاع فـــي 
ِ

األســـرية التـــي ُرص

معدلهـــا عـــن فتـــرة المقارنـــة بنحـــو 304%، وهـــي 

زيـــادة كبيـــرة تعكـــس حاجـــة ملحـــة إلـــى مزيـــد مـــن 

التوعيـــة والتأهيـــل الجيـــد قبـــل الـــزواج، والبحـــث 

المفقـــودة فـــي معظـــم  المـــودة والرحمـــة  عـــن 

ــأة. ــة النشـ ــر حديثـ األسـ

أخرى: حاالت لم يعرف سببها بعد، أو الحاالت التي يدخل فيها أكثر من سبب.)*(

جريمة

)*(
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الخافات العائلية: التي تنشــب بين أفراد األســرة 	 

الواحــدة أو بيــن أفــراد األســرة وغيرهــم مــن أفــراد 

العائلــة نتيجــة لمجموعــة مختلفــة مــن األســباب، 

والتــي قــد ُتعــد فــي مجملهــا أســباًبا غيــر جوهريــة 

األشــقاء  بيــن  الخالفــات  مثــل:  الجرائــم،  الرتــكاب 

وأبنائــه،  األســرة  العمومــة وغيرهــم، ورب  أبنــاء  أو 

حالــة  فــي  خصوًصــا  المطلــق  المطلقــة/  وكذلــك 

وجــود أطفــال، أو الخــالف حــول زواج األبنــاء أو بنــاء 

جــدار، أو حتــى المشــاجرات العاديــة بيــن األطفــال، 

28 جريمــة، وهــو  بإجمالــي   %26 بمــا نســبته  وذلــك 

انخفــاض عــن العــام المقــارن الــذي تصــدرت فيــه 

الخالفــات العائليــة كســبب أول. وهنــا تجــدر اإلشــارة 

والكيانــات  األســرة  تلعبــه  الــذي  الــدور  أهميــة  إلــى 

ــب  وتجنُّ العائليــة  الخالفــات  احتــواء  فــي  القبليــة 

وصولهــا إلــى مســتوى الجريمــة، إذ لــم ُترَصــد جرائــم 

أســرية فــي محافظــات: مطــروح، شــمال ســيناء، 

جنــوب ســيناء، الــوادي الجديــد، ،

جرائمهـــم 	  البعـــض  يرتكـــب  أخاقيـــة:  أســـباب 

فـــي إطـــار تهذيـــب وإصـــالح المجنـــي عليـــه، فهنـــاك 

بـــت بدافـــع تأديـــب وعقـــاب األبنـــاء
ِ
 13 جريمـــة ارتك

أو األشـــقاء أو أبنـــاء األزواج. بينمـــا ارتكبـــت 11 جريمـــة 

لمجـــرد الشـــك فـــي ســـلوك الضحيـــة، حيـــث يشـــك 

أحـــد أطـــراف األســـرة فـــي ســـلوك األخـــت أو الزوجـــة 

 أو االبنـــة أو اكتشـــاف وجـــود عالقـــة غيـــر شـــرعية

أو حمل غير شرعي.

)2( أسباب اقتصادية: 
ارتــكاب  أســباب  حيــث  مــن  الثالثــة  المرتبــة  فــي  وتأتــي 

الجرائــم األســرية، وذلــك بإجمالــي 30 جريمــة، وقــد تمثلــت 

 فــي الخالفات الماليــة، والتي 
ٍ

هــذه األســباب بشــكل رئيــس

تشــمل الخالفــات علــى: الميــراث، ومصروفــات المنــزل، 

والمعــاش، وقطعــة أرض، والنفقــة، وغيرهــا، باإلضافــة 

ــر وجــه حــق. ــى األمــوال بغي ــم اســتيالء عل ــى 8 جرائ إل

)3( أسباب نفسية: 
جـــاءت فـــي المرتبـــة الرابعـــة مـــن حيـــث أســـباب الجرائـــم 

مـــن  يعانـــي مرتكبوهـــا  26 جريمـــة  بإجمالـــي  األســـرية 

أزمـــات أو أمـــراض نفســـية أو عقليـــة، إلـــى جانـــب 4 جرائـــم 

بســـبب تعاطـــي وإدمـــان المخـــدرات.

وختاًمـــا، وفـــي ضـــوء العـــرض الســـابق، وفـــي إطـــار 

ـــة لمواجهـــة ظاهـــرة العنـــف األســـري،  الجهـــود المبذول

ــا المجلـــس  ــام بهـ ــود التـــي قـ ــى الجهـ ــارة إلـ ــدر اإلشـ تجـ

ــاء،  ــد النسـ ــف ضـ ــة العنـ ــي مناهضـ ــرأة فـ ــي للمـ القومـ

ـــة« مـــع عـــدد  ـــا النفســـية أولوي ـــادرة »صحتن وإطـــالق مب

مـــن الشـــركاء علـــى صفحـــات التواصـــل االجتماعـــي، 

وتضمنـــت تلـــك المبـــادرة مجموعـــة مـــن فيديوهـــات 

التوعيـــة مـــن اإلخصائييـــن النفســـيين، وذلـــك بهـــدف 

دعـــم الصحـــة النفســـية للمـــرأة، ورفـــع الوعـــي لـــدى 

قطاعـــات المجتمـــع كلـــه بأهميـــة الصحـــة النفســـية 

أفضـــل،  بشـــكل  كورونـــا  أزمـــة  مـــع  التعامـــل  فـــي 

كذلـــك فعلـــت عـــدة منظمـــات نســـوية عـــن طريـــق 

اتصـــاالت  تســـتقبل  ســـاخنة  خطـــوط  عـــن  اإلعـــالن 

النفســـي  الدعـــم  لتقديـــم  فـــات؛  الُمعنَّ النســـاء  مـــن 

واالجتماعـــي والقانونـــي، حســـب احتياجاتهـــن، ومـــا زالـــت 

المبـــادرات تتواتـــر؛ ممـــا يوضـــح أهميـــة ربـــط الجهـــود 

شـــأنها  مـــن  والتـــي  كافـــة،  المعنيـــة  الجهـــات  مـــع 

ــذ العنـــف،  ــري ونبـ ــة الترابـــط األسـ ــي بأهميـ ــادة الوعـ زيـ

الســـليمة  بالصـــورة  األبنـــاء  تنشـــئة  علـــى  والعمـــل 

فـــي كنـــف أســـر مبنيـــة علـــى المـــودة والرحمـــة والبـــر، 

وتفعيـــل دور مكاتـــب االستشـــارات األســـرية، ومكاتـــب 

التأهيـــل للـــزواج، ونشـــر المبـــادرات الفعالـــة كمبـــادرة 

»مـــودة«، وغيرهـــا. وفـــي الوقـــت ذاتـــه، يجـــب أن يتوقـــف 

اإلعـــالم بصـــوره المختلفـــة عـــن تســـليط الضـــوء علـــى 

حـــوارات أي  ـــب نشـــر  الجرائـــم، وتجنُّ مـــن  النـــوع   هـــذا 

ــح  ــي ُتصبـ ــاة، والتـ ــا والجنـ ــر الضحايـ ــاءات مـــع أسـ أو لقـ

علـــى  والثرثـــرة  الســـطحية  للمناقشـــات  ثريـــة  مـــادة 

تتـــم  –أحياًنـــا-  والتـــي  االجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل 

تغذيتهـــا حفاًظـــا علـــى الــــ »ترينـــد«. 
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أ. مروة وفيق مشعل
للقيادة  الرئاسي  البرنامج  خريجة   - المحاسبة  في  دكتوراه  باحثة 
الــمــســتــدامــة للتنمية  كــن ســفــيــًرا  بــرنــامــج  وخــريــجــة   - اإلفــريــقــي 

التحديـــات  أحـــد  البشـــري  األمـــن  مفهـــوم  أصبـــح 

نحـــو  فالســـعي  المجتمعـــات،  تواجـــه  التـــي  المهمـــة 

فـــي  مســـتدامة  تنميـــة  وتحقيـــق  باإلنســـان  الرقـــي 

ــة  ــا والبيئـ ــي يمتلكهـ ــوارد التـ ــتخدامه للمـ ــه واسـ عالقاتـ

أن  دون  يتحقـــق  أن  يمكـــن  ال  فيهـــا،  يعيـــش  التـــي 

بمعنـــاه  األمـــن  مـــن  حالـــة  فـــي  اإلنســـان  يعيـــش 

اإلنســـاني الشـــامل، وهـــو مطلـــب قـــد ال يصـــل إليـــه 

مســـتدامة،  وتنميـــة  متواصـــل  بجهـــد  إال  المجتمـــع 

ــية  ــادة السياسـ ــإن القيـ ولكـــن رغـــم مثاليـــة الهـــدف، فـ

ــدف  ــذا الهـ ــت هـ ــي وضعـ ــع المدنـ ــات المجتمـ ومنظمـ

المثالـــي نصـــب أعينهـــا، وأصبـــح أحـــد األهـــداف الرئيســـة 

للعيـــش الكريـــم، تأسيًســـا علـــى شـــراكة حقيقيـــة بيـــن 

ومنظمـــات  الخـــاص  والقطـــاع  الدولـــة  مؤسســـات 

ـــدور الرئيـــس  ـــة بال ـــي؛ حيـــث تقـــوم الدول المجتمـــع المدن

للتنميـــة والعدالـــة االجتماعيـــة، ويقـــدم القطـــاع الخـــاص 

تنفيـــذ  فـــي  للمســـاعدة  والبشـــرية  الماديـــة  المـــوارد 

السياســـات االقتصاديـــة والتنمويـــة للدولـــة، ويعمـــل 

المجتمـــع المدنـــي بـــدور »المســـاند«، فيوفـــر الدعـــم 

ويشـــارك بشـــكل فعـــال فـــي ترســـيخ مفهـــوم األمـــن 

ـــات المجتمـــع،  ـــن فئ ـــط بي ـــى التراب البشـــري، ويعمـــل عل

ويســـهل عمليـــة االتصـــال باألفـــراد، وتوفيـــر الفرصـــة 

لهـــم بالمشـــاركة والتطـــوع، ويمكـــن أن يتبلـــور الـــدور مـــن 

ــات  ــة متطلبـ ــي تلبيـ ــة فـ ــاركة الفعليـ ــى المشـ ــم إلـ الدعـ

ـــي  ـــار مؤسســـات المجتمـــع المدن األمـــن البشـــري باعتب

تتفاعـــل  التـــي  االجتماعيـــة  المؤسســـات  أهـــم  مـــن 

مـــع الشـــباب لتحقيـــق التنميـــة المجتمعيـــة، وتلبيـــة 

مشـــكالتهم. ومواجهـــة  احتياجاتهـــم، 

ــي، والتــي  نظــًرا ألهميــة دور منظمــات المجتمــع المدن

واالقتصاديــة  االجتماعيــة  المؤسســات  تشــمل 

فــي  واألكاديميــة،  والثقافيــة  والتعليميــة  والتنمويــة 

األكثــر  وهــم  الشــباب  وألهميــة  االجتماعيــة،  التنميــة 

هــذا  ألهميــة  واستشــعاًرا  والتغييــر،  بالتغيــر  إيماًنــا 

مبــادرة  المصريــة  الرئاســة  مؤسســة  أطلقــت  األمــر 

الــدور  التعــرف علــى  »حيــاة كريمــة«، فنركــز هنــا علــى 

الــذي تقــوم بــه منظمــات المجتمــع المدنــي لتحقيــق 

وأبعــاده،  أهدافــه  وإبــراز  البشــري،  األمــن  وحمايــة 

والتعــرف علــى المشــروعات والبرامــج والمبــادرات التــي 

علــى  بالتركيــز  المدنــي،  المجتمــع  منظمــات  تقدمهــا 

تقييــم كفــاءة وفعاليــة مبــادرة »حيــاة كريمــة«، وأثرهــا 

المعيشــية. األوضــاع  وتحســين  التنميــة،  فــي 

أوًلا: منظمات المجتمع المدني

 civil society المدنـي  المجتمـع  منظمـات  تعـرف 

organizations بأنهـا مجموعـات غيـر حكوميـة تعمـل 

بشـكل تطوعـي، مكونـة مـن مجموعـة مـن األشـخاص 

الذيـن قامـوا بتنظيـم أنفسـهم نيابـة عـن المجتمعـات 

المحليـة، وتقـوم المنظمـات باتخـاذ إجـراءات وأنشـطة 

العامـة،  المشـتركة  المصالـح  أجـل  مـن  جماعيـة 

المدنـي: المجتمـع  منظمـات  وتشـمل 

 	 Traditional civil التقليـدي  المدنـي  المجتمـع 

المجتمـع  يشـمل   :society organizations

والقبليـة  الدينيـة  المنظمـات  التقليـدي  المدنـي 

الرسـمية. غيـر  والثقافيـة 

دور منظمات المجتمع المدني في حماية األمن 
البشـــري بالتطبيق على مؤسســـة حيـــاة كريمة 



مركز املعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد الثاني - أغسطس ٢٠٢١

16٧

 	 Modern civil society المجتمع المدني الحديث

organizations: يشـمل المجتمـع المدني الحديث 

الجامعـات، والمنظمـات المجتمعيـة، والجمعيـات 

المهنيـة والتجاريـة، واإلعـالم، والجمعيـات الخيريـة، 

 ، والمحليـة  الدوليـة  الحكوميـة  غيـر  والمنظمـات 

وفيمـا يلـي توضيـح ألهـم هـذه المؤسسـات:

المنظمـات 	  بهـا  يقصـد  األهليـة:  الجمعيـات 

التطوعيـة التـي يقـوم بإنشـائها وإدارتهـا مجموعـة 

الدفـاع  أو  مشـتركة،  أهـداف  لتحقيـق  األفـراد  مـن 

هـذه  عمـل  وينظـم  معينـة،  فئـة  أو  قضيـة،  عـن 

.2002 لسـنه   84 رقـم  القانـون  الجمعيـات 

 النقابـات العماليـة: تتمثـل في المؤسسـات التي 	 

العمـال  مـن  أعضائهـا  مصالـح  رعايـة  إلـى  تسـعى 

فـي مواجهـة مصالـح أصحـاب األعمـال مـن خـالل 

المشـاركة والتأثيـر فـي صياغـة القـرارات ذات الصلـة.

النقابـات المهنيـة: هـي المؤسسـات التـي تضـم 	 

أعضـاء المهـن الواحـدة مـن أجـل الرقـي بمسـتواها 

وتطويرهـا، مثـل نقابـة األطبـاء، ونقابـة المحاميـن، 

المهندسـين. ونقابـة 

االتحـادات الطابيـة: تتكـون االتحـادات الطالبيـة 	 

إجـراء  خـالل  مـن  والجامعـات  المـدارس  فـي 

االنتخابـات بيـن الطـالب، مـن أجل تنمية الشـخصية 

واالنتمـاء  الـوالء  مسـتوى  ورفـع  الديمقراطيـة، 

وأعضـاء  الطـالب  بيـن  الروابـط  وتقويـة  للوطـن، 

التدريـس. هيئـة 

الحركات االجتماعية: تشـمل الجهود التي تبذلها 	 

إحـداث  أجـل  مـن  الفاعليـن  األفـراد  مـن  مجموعـة 

إطـار  فـي  مجتمعاتهـم،  داخـل  االجتماعـي  التغييـر 

والمشـاركة  المشـتركة،  والمعتقـدات  القيـم  مـن 

األعضـاء.  مسـتوى  علـى  الفعالـة 

الـدولــــة	  خـــــــارج  مــــن  الـمـشــــــارك   الـفـاعـــــــل 

إلـــى  يشـــير  مفهـــوم  وهـــو   :Non-state actor

المجموعـــات المنظمـــة المشـــاركة فـــي عمليـــات 

التنميـــة والتطويـــر مـــن خـــارج المؤسســـات الرســـمية 

للدولـــة، كالنقابـــات والجمعيـــات األهليـــة، والمبـــادرات 

المجتمـــع  منظمـــات  تعمـــل  حيـــث  المجتمعيـــة؛ 

ـــى  ـــى اختـــالف أنواعهـــا ونطـــاق عملهـــا عل ـــي عل المدن

الترابـــط بيـــن أفـــراد المجتمـــع، بمـــا يســـهل عمليـــة 

ــو  ــل نحـ ــى العمـ ــجعهم علـ ــراد، ويشـ ــال باألفـ االتصـ

ــإن  ــتركة، ومـــن ناحيـــة أخـــرى فـ تحقيـــق أهـــداف مشـ

منظمـــات المجتمـــع المدنـــي توجـــه جهودهـــا نحـــو 

برامجهـــا،  وتطويـــر  والمســـاندة،  بالدعـــم  الدولـــة 

والتعبيـــر عـــن مطالـــب وحاجـــات المجتمـــع. 

لمنظمـات  األساسـية  الوظائـف  أحـد  الدعـم  ويعـد 

وأقـرت  وضعـت  التـي  الـدول  فـي  المدنـي،  المجتمـع 

وتتمكـن  المنظمـات،  تلـك  ألداء  منظمـة  قوانيـن 

الدعـم  تقديـم  مـن  المدنـي  المجتمـع  منظمـات 

وصولهـا  وسـهولة  اسـتقالليتها،  بحكـم  والمشـاركة 

علـى  والقـدرة  المسـتهدف،  المجتمـع  مـن  وقربهـا 

التـي  التشـريعات  إطـار  فـي  حاجاتـه،  علـى  التعـرف 

عملهـا،  مسـار  تحـدد  التـي  واألسـس  الدولـة،  تسـنها 

وطبيعـة أنشـطتها، وقـد تتدخـل في اإلرشـاد والتوجيه 

يضمـن  بمـا  المنظمـات،  أعمـال  بخطـة  يتعلـق  فيمـا 

المجتمـع.  فـي  بفعاليـة  مشـاركتها 

نقاط القوة والتحديات في منظمات المجتمع المدني: 

مثـل جميـع المنظمـات، بمـا فـي ذلـك المنظمـات التـي 

تمثـل الحكومـة أو القطـاع الخـاص، تتمتـع منظمـات 

أطلقت مؤسسـة الرئاسة المصرية 
مبـادرة »حياة كريمة«؛ تحقيًقا لمتطلبات 
األمـن البشـري، واستشـعاًرا ألهميـة دور 
التنميـة  فـي  المدنـي  المجتمـع  منظمـات 
االجتماعيـة، وألهميـة دور الشـباب الذيـن 

هـم األكثـر إيمانًـا بالتغييـر.
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نهـا مـن أداء دورهـا وأنشـطتها، كمـا أنهـا تواجـه عـدًدا مـن التحديـات المكلفـة  المجتمـع المدنـي بنقـاط قـوة تمكِّ

التـي قـد تعـوق حركتهـا تجـاه تحقيـق أهدافهـا. 

التحديـــاتنقاط القوة

وتحمـل 	  األجـل  طويـل  االلتـزام   :Commitment االلتـزام 
المحلـي. المجتمـع  تجـاه  المسـؤولية 

المعرفـة والتحليـل Knowledge & Analysis: تتمتـع العديـد 	 
الثقافـات  فهـم  علـى  بالقـدرة  المدنـي  المجتمـع  منظمـات  مـن 
واللغـات المختلفـة والقضايـا الدينيـة والسياسـية واالجتماعيـة 

واالقتصاديـة

المهـارات Skills: لـدى العديـد من منظمات المجتمع المدني 	 
كـوادر مدربـة تدريًبـا جيًدا علـى التخطيط والتنفيذ والمتابعة.

السـكان 	  مـن  بثقـة  المنظمـات  بعـض  تتمتـع   :Trust الثقـة 
الكاملـة  المعرفـة  نتيجـة  وذلـك  المسـتهدف،  المجتمـع  داخـل 
بمتطلباتهـم، وقـدرة تلـك المنظمـات علـى التكيـف بسـرعة مـع 

المسـتهدف. المجتمـع  داخـل  تحـدث  التـي  التغييـرات 

وقـدرات 	  مهـام  اختـالف   :Diversity التنـوع 
يصعـب  ممـا  المدنـي،  المجتمـع  منظمـات 
مشـتركة. أهـداف  نحـو  جهودهـا  توحيـد  فكـرة 

القدرة Capacity: تفتقر منظمات المجتمع 	 
المدنـي أحياًنـا إلـى المـوارد الماديـة والبشـرية، 

ـل تحدًيـا أمـام تحقيـق أهدافها. ممـا يمثِّ

أحياًنـا 	  تدخـل   :Substitution االسـتبدال 
فـي  المدنـي  المجتمـع  منظمـات  بعـض 
تقديـم  خـالل  مـن  الدولـة  مـع  منافسـة 
قـد يضعـف   ،

ٍ
مـواز بشـكل  العامـة  الخدمـات 

صـورة الدولـة، بـدًلا من أن يكون دورها تكاملي 
وتعاونـي.

ثانًيا: األمن البشري

يركـز مفهـوم األمـن البشـري علـى التهديـدات واسـعة 

خاصـة  الشـعوب،  بقـاء  تسـتهدف  والتـي  االنتشـار، 

احتـرام  وضمـان  والمهمشـة،  الضعيفـة  الفئـات 

الجذريـة  لألسـباب  االنتبـاه  ذلـك  كرامتهـم، ويسـتدعي 

وتأثيـر  خارجيـة،  أم  داخليـة  أكانـت  سـواء  للتهديـدات، 

تلـك التهديـدات علـى الحريـات األساسـية )التحـرر مـن 

الخـوف- التحـرر مـن العـوز- حرية العيـش بكرامة بمنأى 

عـن الفقـر واليـأس(، وسـبل تحسـين قـدرات الحكومـة 

إلـى  تتفاقـم  ال  حتـى  للتهديـدات  للتصـدي  والشـعب 

أزمـات. وتتفـاوت ظـروف األمـن البشـري تفاوًتـا كبيـًرا 

مـن دولـة إلـى أخـرى، بـل يمكـن أن تتفـاوت داخـل الدولة 

الواحدة، وذلك الختالف أسباب تلك التهديدات، وأثرها 

علـى الشـعوب، واختالف العوامـل المحلية واإلقليمية 

حلـوًلا  يتطلـب  البشـري  األمـن  فـإن  لذلـك  والدوليـة، 

المتغيـرة.   األوضـاع  تالئـم سـياق 

المتحـدة  لألمـم  العامـة  الجمعيـة  لتقريـر  ووفًقـا 

المتعلـق باألمـن البشـري، فإن مفهوم األمن البشـري 

التهديـدات  مـن  ومجتمعاتهـم  األفـراد  »حمايـة  يعنـي 

الشـاملة واسـعة النطـاق، والتـي تمتـد لفتـرات طويلـة، 

وتعـرِّض حياتهـم للخطـر«، ومـن ثـّم، فاألمـن البشـري 

»هـو إطـار حيـوي وعملـي للتصـدي للتهديـدات واسـعة 

بطريقـه   - مجـاالت  عـدة  تشـمل  والتـي   - االنتشـار 

والشـراكة  التعـاون  فـرص  زيـادة  عبـر  وذلـك  شـاملة، 

واإلقليميـة  الدوليـة  والمنظمـات  الحكومـات  بيـن 

المجتمـع  فـي  الفاعلـة  والجهـات  المدنـي  والمجتمـع 

البشـري  إلـى مفهـوم األمـن  التقريـر  المحلـي«، وينظـر 

بمنظـور أوسـع وأشـمل مـن التهديـدات واالنتهـاكات 

والتنمويـة،  البيئيـة  التهديـدات  لتشـمل  التقليديـة، 

ليشـمل  العالمـي  األمـن  نطـاق  يتسـع  وبذلـك 

مجـاالت:  بسـبعة  المرتبطـة  التهديـدات 

أساسـي 	  دخـل  توافـر  بمعنـى  االقتصـادي:  األمـن 

الئـق. عمـل  علـى  حصولهـم  خـالل  مـن  لألفـراد،  مضمـون 
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األمــن الغذائــي: يتطلــب أن ُيتــاح لجميــع األفــراد 	 

المــادي  الوصــول  إمكانيــة  األوقــات  جميــع  فــي 

مــن  والحــد  األساســي،  الغــذاء  إلــى  واالقتصــادي 

القــوة  ونقــص  الغــذاء  توزيــع  ســوء  مشــكلة 

ائية. الشــر

األمــن الصحــي: يهــدف إلــى ضمــان الحــد األدنــى 	 

مــن الحمايــة مــن األمــراض، وأنمــاط الحيــاة غيــر 

الصحيــة فــي البلــدان الناميــة، والخلــو النســبي مــن 

التغذيــة،  ســوء  وتداعيــات  والعــدوى،  األمــراض 

النظيفــة  الميــاه  إلــى  الوصــول  كفايــة  وعــدم 

الصحيــة. والخدمــات 

مــن 	  األفــراد  حمايــة  إلــى  يهــدف  البيئــي:  األمــن 

األضــرار البيئيــة قصيــرة وطويلــة األمــد، ســواء تلــك 

الطبيعــة، فــي  اإلنســان  صنــع  مــن  وقعــت   التــي 

أو بســبب تدهــور البيئــة الطبيعيــة، ويعنــي الحصول 

علــى مــا يكفــي مــن المــاء والهــواء النظيــف.

األمــن الشــخصي: يهــدف إلــى حمايــة األشــخاص 	 

مــن العنــف الجســدي والتهديــدات البدنيــة.

الثقافيــة، 	  الهويــة  أمــن  يتطلــب  المجتمــع:  أمــن 

الوطنيــة. القيــم  فقــدان  مــن  األفــراد  وحمايــة 

الحقــوق 	  حمايــة  يتطلــب  السياســي:  األمــن 

وحرياتــه.  للفــرد  األساســية 

وفًقــا لتقريــر الجمعيــة العامــة لألمــم 
المتحــدة المتعلــق باألمــن البشــري، فــإن 
»حمايــة  يعنــي  البشــرى  األمــن  مفهــوم 
التهديــدات  مــن  ومجتمعاتهــم  األفــراد 
تمتــد  والتــي  النطــاق،  واســعه  الشــاملة 
لفتــرات طويلة، وتعــرِّض حياتهم للخطر«.

متطلبات تحقيق األمن البشري 

بقـــاء  لضمـــان  الرئيـــس  بالـــدور  الحكومـــات  تقـــوم 

تســـعى  لذلـــك  العيـــش،  ســـبل  وتوفيـــر  مواطنيهـــا، 

حلـــول  عـــن  البحـــث  خـــالل  مـــن  األمـــن  لتحقيـــق 

ــوارد  ــي، والمـ ــع المحلـ ــى أســـاس الواقـ للمشـــكالت علـ

ــر  ــرى. ويقـ ــى أخـ ــة إلـ ــن دولـ ــي تختلـــف مـ ــرة، والتـ المتوفـ

مفهـــوم األمـــن البشـــري بالترابـــط بيـــن الســـالم والتنمية 

وحقـــوق اإلنســـان، وعـــدم التمييـــز بيـــن الحقـــوق المدنيـــة 

والثقافيـــة،  واالجتماعيـــة  واالقتصاديـــة  والسياســـية 

لذلـــك يتصـــدى للتحديـــات التـــي تهـــدد البشـــر وأســـباب 

رزقهـــم وكرامتهـــم علـــى نحـــو شـــامل ومتعـــدد األبعـــاد، 

ويتطلـــب تحقيـــق األمـــن تقديـــم اســـتجابات شـــاملة 

يكـــون  والمتطلبـــات،  التحديـــات  لمختلـــف  ووقائيـــة 

محورهـــا اإلنســـان وتالئـــم ســـياق كل دولـــة، بمـــا يعمـــل 

ــاذ  ــراد المجتمـــع، واتخـ ــة وتمكيـــن أفـ ــز حمايـ علـــى تعزيـ

اإلجـــراءات الوقائيـــة التـــي تســـاعد فـــي التخفيـــف مـــن 

ــر التحديـــات اآلنيـــة، ومحاولـــة تالفـــي التحديـــات  حـــدة أثـ

المســـتقبلية. 

ثالًثــا: دور المجتمــع المدنــي فــي تحقيــق 
التنمية

ال يمكـــن أن تحـــدث التنميـــة الشـــاملة إال مـــن خـــالل 

مشـــاركة شـــرائح المجتمـــع المختلفـــة، وقـــد شـــهدت 

بـــل 
ِ
ق مـــن  متزايـــد  اهتمـــام  ظهـــور  األخيـــرة  العقـــود 

الحكومـــات والمنظمـــات الدوليـــة بأهميـــة الـــدور الـــذي 

فـــي  المدنـــي  المجتمـــع  تلعبـــه منظمـــات  أن  يمكـــن 

جهـــود وبرامـــج التنميـــة المختلفـــة، وذلـــك لدورهـــا فـــي 

تفعيـــل مشـــاركة عـــدد كبيـــر مـــن المواطنيـــن فـــي تقريـــر 

مصائرهـــم، والتفاعـــل مـــع السياســـات التـــي يمكـــن أن 

ـــا علـــى حياتهـــم، وتســـعى هـــذه المنظمـــات  تؤثـــر إيجابيًّ

إلـــى خلـــق دور مؤثـــر وفعـــال للمواطـــن فـــي المجتمـــع، 

وتهـــدف إلـــى تحقيـــق التنميـــة فـــي إطـــار عالقـــه متوازنـــة 

التعـــاون  أساســـها  يكـــون  الحكومـــة،  وبيـــن  بينهـــا 

المتبـــادل، وفـــي هـــذا اإلطـــار، يمكـــن اإلشـــارة إلـــى خمســـة 

مـــن المجـــاالت التـــي يمكـــن أن تعمـــل فيهـــا منظمـــات 
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ــي: ــا يلـ ــة، كمـ المجتمـــع المدنـــي لتحقيـــق التنميـ

المشـــاركة فـــي صياغـــة وتنفيـــذ الخطـــط والبرامـــج 	 

القطاعيـــن  مـــع  بالتعـــاون  المختلفـــة،  التنمويـــة 

العـــام والخـــاص.

توفيـر الخدمـات ومسـاعدة المحتاجيـن، وذلـك مـن 	 

هدفهـا  واجتماعيـة،  خيريـة  خدمـات  تقديـم  خـالل 

والمهمشـة. الضعيفـة  الفئـات  مسـاعدة 

المساهمة في بناء قدرات وتنمية مهارات المواطنين، 	 

عبر تنفيذ برامج التنمية البشرية المختلفة.

بمـا 	  الشـعبية،  والرقابـة  المتابعـة  آليـات  تقديـم 

يتيـح الفـرص أمـام المواطنيـن لتقييـم السياسـات 

المختلفـة. السياسـية  والقـرارات 

السياسـات 	  علـى  للتأثيـر  ضغـط  كعنصـر  العمـل 

علـى  بالسـلب  تؤثـر  التـي  الحكوميـة  والقـرارات 

مسـتوى جـودة الحيـاة بالنسـبة للمواطـن، والدفـاع 

األساسـية.   وحرياتـه  حقوقـه  عـن 

وفـي ضـوء مـا سـبق، سـيتم التركيـز علـى دور مؤسسـة 

باألمـن  االرتقـاء  فـي  نموذًجـا  باعتبارهـا  كريمـة  حيـاة 

التنميـة. وتحقيـق  البشـري 

مؤسسة »حياة كريمة«:

هـي مؤسسـة مجتمـع مدنـي تأسسـت فـي 22 أكتوبـر 

التضامـن  بـوزارة   2019 لسـنه   902 برقـم  وُمشـهره   ،2019

فـي  الرئيـس  المؤسسـة  نشـاط  ويتمثـل  االجتماعـي، 

احتياًجـا،  األكثـر  للفئـات  االجتماعيـة  الحمايـة  توفيـر 

وإحيـاء قيـم المشـاركة المجتمعيـة، والتركيـز علـى بنـاء 

المواطـن المصـري، والتصـدي للفقـر متعـدد األبعـاد، 

وذلـك باإلضافـة إلـى األنشـطة الفرعيـة، والتـي تتمثـل 

المسـاعدات  منهـا  الخدمـات،  مـن  العديـد  تقديـم  فـي 

البنيـة  وتطويـر  االجتماعيـة،  والخدمـات  اإلنسـانية، 

فـي  واالسـتثمار  احتياًجـا،  األكثـر  للقـرى  التحتيـة 

وكذلـك  االجتماعـي،  الدعـم  وتقديـم  المجتمـع،  أفـراد 

الصغـر  متناهيـة  مشـروعات  إقامـة  فـي  المسـاعدة 

لتوفيـر دخـل ثابـت للمواطنيـن، وتهيئـة فـرص العمـل 

والبنـاء، وخلـق فـرص لتنميـة المواهـب علـى مسـتوى 

المحافظـات.

ومقابــالت  اســتقصاء،  إجــراء  علــى  االعتمــاد  تــم  وقــد 

الرســمية الصــادرة مــن  التقاريــر  شــخصية، فضــًلا عــن 

المؤسســة، الســتقراء الواقــع داخــل المؤسســة، لتوفيــر 

البيانــات الالزمــة الختبــار العالقــة بيــن التحســن فــي كفاءة 

قــد  الــذي  التحســن  ومــدى  المؤسســة،  أداء  وفعاليــة 

يحــدث علــى تحقيــق األمــن البشــري؛ حيــث تقــاس كفــاءة 

وفعاليــة المؤسســات مــن خــالل أدائهــا، فالكفــاءة تعنــي 

ــة، وهــو  تحقيــق أهــداف المؤسســة بأقــل تكاليــف ممكن

مفهــوم يرتبــط بعنصــر التكلفــة والعالقــة بيــن المدخــالت 

هــي  والمتميــزة  الناجحــة  والمؤسســة  والمخرجــات، 

الكفــاءة والفاعليــة مًعــا، وبالتطبيــق علــى  التــي تحقــق 

مؤسســة حيــاة كريمــة يمكــن قيــاس الكفــاءة والفعاليــة 

ــة: ــر اآلتي مــن خــالل المعايي

المعيار األول: القيادة

والقيـــم 	  والرســـالة  للرؤيـــة  القيـــادة  تطويـــر 

المؤسســـة  عمـــل  فريـــق  صمـــم  المؤسســـية: 

رؤيـــة ورســـالة وقيـــم ومبـــادئ عمـــل المؤسســـة، 

للمعنييـــن. بتعريفهـــا  االهتمـــام  مـــع 

أنظمـة 	  وتطويـر  وضـع  فـي  العامليـن  إشـراك 

العمـل: تقـوم مؤسسـة حيـاة كريمـة بعمـل خطـط 

كريمــة«  »حيــاة  مؤسســة  تهــُدف 
الـحـمـايـــــة  تــوفــيــــــــــر  إلــى  باألســـــــــاس 
احتياًجــا،  األكثــر  للفئــات  االجتماعيــة 
المجتمعيــة،  المشــاركة  قيــم  وإحيــاء 
والـتـركـيـــز عـلـى بـنـاء الـمـواطـــــن المصـري، 

األبعــاد. متعــدد  للفقــر  والتصــدي 
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تشـغيلية للوحـدات اإلداريـة فـي المؤسسـة لتحقيـق 

يضعهـا  عمـل  خطـة  خـالل  مـن  السـنوية  األهـداف 

قسـم الموارد البشـرية بالتنسـيق مع مجلس األمناء، 

مـع إشـراك العامليـن فـي الوحدات اإلداريـة في عملية 

التخطيـط الخاصـة بهـا، علـى أن يتم تقييـم األداء العام 

اإلداريـة  الوحـدات  إنجـاز  تقاريـر  خـالل  مـن  للمنظمـة 

تقييـم  ويتـم  الخطـة،  أهـداف  تحقـق  مـدى  لمعرفـة 

العمـل،  بلوائـح  االلتـزام  العامليـن بهـا عـن مـدى  أداء 

العمـل،  وجـودة  المحـدد،  الوقـت  فـي  المهـام  وإنجـاز 

وتوافـر الصفـات القياديـة، والعمـل ضمـن فريـق، علـى 

أن يتـم تشـجيع روح الفريـق والتعـاون بيـن العامليـن 

العمـل  علـى  وتدريبهـم  العامليـن  مكافـأة  خـالل  مـن 

وممارسـة  عمـل  ورش  تنظيـم  خـالل  مـن  الجماعـي، 

المشـكالت. القـرارات وحـل  فـي صنـع  أسـلوب جماعـي 

الـمـعـنـيـــــة 	  الـفـئــــات  جـمـيــــع  مــع  الـتـعـامــل 

لـدى  المعنيـة  بالفئـات  ويقصـد  والمسـتهدفة: 

المسـتفيدين/  )العامليـن/  كريمـة  حيـاة  مؤسسـة 

المانحيـن(، ويقصـد بالفئـات المسـتهدفة األسـر األكثـر 

وذوي  السـن،  وكبـار  الريفيـة،  التجمعـات  فـي  احتياًجـا 

واأليتـام  والمطلقـات،  المعيـالت  والنسـاء  الهمـم، 

باسـتطالع  كريمـة  حيـاة  مؤسسـة  وتهتـم  واألطفـال، 

بشـكل  والخارجيـة  الداخليـة  المعنيـة  الفئـات  رأي 

منتظـم، ويتـم االسـتجابة لنتائج االسـتطالع بالتحسـين 

العمـل  فريـق  خـالل  مـن  للتظلمـات  واالسـتجابة 

الميدانـي، لمسـاعدة الفئـات األكثـر احتياًجـا، ومثـال علـى 

حيـاة(. )التصالـح  مبـادرة  ذلـك 

إدارة 	  توجــد بالمؤسســة  التقنيــة:  المــوارد  إدارة 

دليــل  توفــر  مــع  المعلومــات،  لتقنيــة  متقدمــة 

سياســات متكامــل الســتخدام تقنيــة المعلومــات، 

والحمايــة. االســتخدام  يشــمل 

إدارة المعرفـة: تتمتـع المؤسسـة بوجـود قواعـد 	 

والشـركاء،  العامليـن،  تشـمل  مصنفـة  بيانـات 

االهتمـام  مـع  المسـتفيدة،  والجهـات  والمورديـن، 

تحديـث  آخـر  تـم  وقـد  مسـتمرة،  بصفـة  بتحديثهـا 

2021، مـع إمكانيـة اطـالع  البيانـات فـي مايـو  لقواعـد 

ـا -كل فـي تخصصـه- علـى  ـا وخارجيًّ المعنييـن داخليًّ

عملـه. نطـاق  فـي  للمطلـوب  طبًقـا  المعلومـات، 

المعيار الثاني: الشراكة

تبّنــت 	  المحلــي  المســتوى  علــى  الشــراكة:  إدارة 

المســؤولية  قيــم  إحيــاء  كريمــة  حيــاة  مؤسســة 

الشــريكة، فــي إطــار مــن  الجهــات  بيــن  المشــتركة 

الدولــة  بيــن مؤسســات  الجهــود  وتوحيــد  التكامــل 

الوطنيــة، ومؤسســات القطــاع الخــاص والمجتمــع 

المدنــي وشــركاء التنميــة فــي مصــر؛ حيــث اجتمــع 

مجتمــع  منظمــة  و23  وهيئــة،  وزارة   20 مــن  أكثــر 

مدنــي لتنفيــذ هــذا المشــروع األهــم علــى اإلطــالق، 

بهــدف التصــدي للفقــر متعــدد األبعــاد، وتوفيــر حيــاة 

احتياًجــا  األكثــر  للفئــات  مســتدامة  وتنميــة  كريمــة 

التنمويــة  الفجــوات  ولســد  مصــر،  محافظــات  فــي 

تنميــة  فــي  واالســتثمار  والقــرى،  المراكــز  بيــن 

اإلنســان وتعزيــز قيمــة الشــخصية المصريــة. وعلــى 

المســتوى الدولــي تــم إدراج مبــادرة »حيــاة كريمــة« 

مــن بيــن المشــروعات التــي وافقــت األمانــة العامــة 

لمنظمــة األمــم المتحــدة علــى وضعهــا فــي ســجل 

منصــة »الشــراكات مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة 

المســتدامة«، وذلك في ضوء طلب التســجيل الذي 

االقتصاديــة. والتنميــة  التخطيــط  وزارة  بــه  تقدمــت 

كريمـــة«  »حيـــاة  مؤسســـة  تقـــوم 
لوحداتهـــا  تشـــغيلية  خطـــط  بعمـــل 
ـــة؛ لتحقيـــق األهـــداف الســـنوية مـــن  اإلداري
خـــال خطـــة عمـــل يضعهـــا قســـم المـــوارد 
البشـــرية بالتنســـيق مـــع مجلـــس األمنـــاء، 
الوحـــدات  فـــي  العامليـــن  إشـــراك  مـــع 

التخطيـــط. عمليـــة  فـــي  اإلداريـــة 
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المعيار الثالث: نتائج المستفيدين

تهــدف 	  الخدمــات:  وتقديــم  وتطويــر  تصميــم 

مؤسسة حياة كريمة من خالل نظامها التأسيسي 

وبرامجهــا االســتراتيجية إلــى تقديــم كل اإلمكانــات 

بحســب  المجتمــع  خدمــة  ســبيل  فــي  المتاحــة 

اختــالف نســبة الفقــر؛ حيــث تــم تقســيم القــرى األكثــر 

احتياًجــا المســتهدفة وفًقــا لبيانــات ومســوح الجهــاز 

المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء، بالتنســيق مــع 

الــوزارات والهيئــات المعنيــة.

محاور عمل المبادرة

ســكن كريــم: رفــع كفــاءة المنــازل، وبنــاء مجمعات 	 

ومــد وصــالت  احتياًجــا،  األكثــر  القــرى  فــي  ســكنية 

الميــاه والصــرف الصحــي والغــاز والكهربــاء داخــل 

األولــى  المرحلــة  فــي  للمخطــط  وطبًقــا  المنــازل، 

 354 وتوفيــر  منــزل،  ألــف   120 تطويــر  ســيتم  فقــط 

ألــف وحــدة ســكنية لمحــدودي الدخــل، وتوفيــر 262 

ألــف وحــدة ســكنية لســكان العشــوائيات، بجانــب 

تســقيف نحــو 7 آالف منــزل، وإنشــاء 1909 وصــالت 

ــاه، فضــًلا عــن إنشــاء 745 وصلــة صــرف صحــي،  مي

بإجمالــي 67647 مواطًنــا مســتفيًدا. 

ا 	  بنية تحتية: من المسـتهدف جعل 222 تجمًعا ريفيًّ

رصـف  سـيتم  حيـث  مطـورة،  طـرق  بشـبكة  متصـًلا 

وخدمـات  الكهربـاء  شـبكة  وتحسـين  ا،  كيلومتـًر  324

خدمـات  وتحسـين  ـا،  ريفيًّ تجمًعـا   268 فـي  اإلنـارة 

الوصـول إلـى ميـاه الشـرب النظيفـة فـي 361 تجمًعـا 

ـا بشـبكات  ـا، واسـتهداف تغطيـة 170 تجمًعـا ريفيًّ ريفيًّ

الصـرف الصحـي، ورفـع كفـاءة المحطـات الصغيـرة، 

وتنفيـذ مشـروعات المـد والتدعيم للشـبكات بالقرى، 

مواسـير  كيلـو  آالف   3 مـن  أكثـر  وتجديـد  وإحـالل 

لتنقيـة  جديـدة  محطـة   51 وبنـاء  ومتهالكـة،  قديمـة 

ميـاه الشـرب، وفيمـا يرتبـط بتوصيـل الغـاز الطبيعـي 

لمنـازل الريـف المصـري، تسـتهدف المبـادرة مد هذه 

الخدمـة لنحـو 4 مالييـن وحـدة سـكنية فـي 1337 قريـة، 

وتنفيـذ مواسـير بأطـوال 16 ألـف كـم طولـي.

خدمـات طبيـة: بنـاء مستشـفيات ووحـدات صحيـة 	 

وإطـالق  الطبيـة،  والكـوادر  بالمعـدات  وتجهيزهـا 

خاللهـا  مـن  صحيـة  خدمـات  وتقديـم  طبيـة  قوافـل 

ونظـارات  )سـماعات  تعويضيـة  أجهـزة  تشـمل 

 115,5 بإجمالـي  إلـخ(  وعـكازات..  متحركـة  وكـراس 

وتجهيـز  إنشـاء  إلـى  باإلضافـة  مسـتفيد،  فـرد  ألـف 

24 مستشـفى، وإنشـاء وتطويـر ورفـع كفـاءة 1374 

مركًزا ووحدة صحية، إلى جانب توفير نقاط إسـعاف 

جديـدة، وقوافـل عالجيـة تصـل إلـى 1000 قافلـة، وفيمـا 

االحتياجـات  لـذوي  المقدمـة  بالخدمـات  يتعلـق 

 20 إنشـاء  المخطـط  مـن  الهمـم،  وذوي  الخاصـة 

مركـز خدمـة جديـًدا لـذوي االحتياجـات الخاصـة، وذلك 

والسـكان. الصحـة  وزارة  مـع  بالشـراكة 

المـدارس 	  كفـاءة  ورفـع  بنـاء  تعليميـة:  خدمـات 

التعليميـة،  الكـوادر  وتوفيـر  وتجهيزهـا،  والحضانـات 

حيث إن  المراكز المستهدفة ستشهد أيًضا العديد 

وتطويـر  إنشـاء  تسـتهدف  التـي  المشـروعات  مـن 

أكثـر مـن 14 ألـف فصـل جديـد، باإلضافـة إلـى صيانـة 

ورفـع كفـاءة 25% مـن المـدارس القائمـة بواقـع أكثر 

ا قائًمـا، وذلـك إلتاحـة التعليـم  مـن 1250 مبنـى مدرسـيًّ

زيـادة  مشـكالت  حـل  علـى  والعمـل  األساسـي، 

معـدالت الكثافـات داخـل الفصـول، وتعـدد الفتـرات 

المناطـق  العمـل علـى خدمـة  إلـى جانـب  الدراسـية، 

المحرومـة مـن الخدمـات التعليميـة، وزيـادة نسـبة 

اسـتيعاب ريـاض األطفـال، حيث تسـتوعب أكثر من 

ا  117 ألـف تلميـذ، كما سـيتم تنفيـذ 317 مجمًعا حكوميًّ

علـى مسـتوى القـرى المسـتهدفة.

تمكين اقتصادي: بالتركيز على التدريب والتشغيل 	 

من خالل مشـروعات متوسـطة وصغيرة ومتناهية 

الصغـر، وإنشـاء مجمعات صناعيـة وحرفية، وتوفير 

فـرص عمـل، وقـد شـاركت مبـادرة حيـاه كريمـة منـذ 

بدايتهـا فـي يوليـو 2019 وحتـى انتهـاء المرحلـة األولـى 

ا  صغيـًر مشـروًعا   2940 تمويـل  فـي   2020/6/30 فـي 

ومتناهـي الصغـر بتكلفـة 53 مليـون جنيـه، ممـا أتـاح 

4138 فرصـة عمـل، وبصـدد تنفيـذ المرحلـة الثانية في 
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 1400 فـي  مركـًزا   50 تطويـر  يسـتهدف  كمـا  قريـة،   375

قريـة بتمويـل قـدره 257 مليـون جنيـه للمشـروعات 

الصغيـرة، و291 مليـون جنيـه للمشـروعات متناهيـة 

برامـج  مـن  العديـد  تنفيـذ  إلـى  باإلضافـة  الصغـر، 

التدريـب المهنـي للشـباب والسـيدات بهـذه القـرى. 

وفيمـا يتعلق بالشـمول المالـي، وبمبادرة من البنك 

هيئـة  إلـى  باإلضافـة  المصريـة  والبنـوك  المركـزي 

البريـد، يتـم إتاحـة ماكينـات الصراف اآللـي »ATM« في 

كل القـرى المصريـة، وتطويـر فـروع البنـك الزراعـي 

يسـتطيعون  للفالحيـن  حسـابات  وفتـح  المصـري، 

مـن خاللهـا إجـراء كل معامالتهـم الماليـة.

تدخـالت 	  إنسـانية:  وتنميـة  اجتماعيـة  تدخـات 

اجتماعية تشـمل بناء وتأهيل اإلنسـان، وتسـتهدف 

األسـرة والطفل والمرأة وذوي الهمم وكبار السـن، 

فضـًلا عـن مبـادرات توعويـة، وذلـك إلـى جانـب تنميـة 

الطفولـة بإنشـاء حضانـات لترشـيد وقـت األمهـات 

فـي الـدور اإلنتاجـي.

تدخـات بيئيـة: كجمـع مخلفـات القمامـة مع بحث 	 

سـبل تدويرهـا، وفـي هـذا اإلطـار، تم توصيـل 60 وحدة 

بيوجـاز منزليـة بمحافظـة المنيـا مـن روث الحيوانـات 

بتكلفـة مليـون و200 ألـف جنيه.

مبادرة التصـالح حيـــاة

مؤسسـة  أطلقتهـا  التـي  المبـادرات  ضمـن  مـن 

الفئـات  حيـاة  التصالـح  مبـادرة  وتدعـم  كريمـة،  حيـاة 

المواطنيـن  اسـتقرار  دعـم  وكذلـك  احتياًجـا،  األكثـر 

إجـراءات  تنفيـذ  وطـأة  مـن  والتخفيـف  منازلهـم،  فـي 

محـدودي  كاهـل  عـن  البنـاء  مخالفـات  فـي  التصالـح 

مسـتوى  علـى  احتياًجـا  األكثـر  بالمحافظـات  الدخـل 

الجمهوريـة، وتمكنـت المبـادرة من وضـع آليات التنفيذ 

بالتنسـيق مـع الرصـد الميدانـي لمؤسسـة حيـاة كريمة 

نوفمبـر  أول  التنفيـذ  وبـدء  والمحافظيـن،  والمحليـات 

2020، وفي غضون شهرين من إطالق المبادرة، استفاد 

نحـو 2136 أسـرة علـى مسـتوى 20 محافظـة مـن إجمالـي 

البنـاء. مخالفـات  فـي  التصالـح  حـاالت 

أهــم  مــن  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تعــد  وختاًمــا، 

فــي  المهمــة  الرســمية  والقنــوات  الفاعلــة  العناصــر 

مــن  بهــا  والتحــول  التطوعــي،  العمــل  جهــود  تنظيــم 

أنشــطة ذات طبيعــة فرديــة عفويــة إلى أنشــطة جماعية 

ذات طبيعة مؤسســية، ولذلك فإن االســتثمار الحقيقي 

ال بــد أن يتــم فــي الثــروة البشــرية وليــس الماديــة فقــط، 

بهــذا  القيــام  فــي  المدنــي  المجتمــع  أهميــة  تبــرز  وهنــا 

النــوع مــن االســتثمار؛ حيــث يتــم مــن خــالل منظماتــه 

تنميــة وتطويــر المهــارات والقــدرات الفرديــة لألعضــاء 

وبالتالــي  الحكومــة،  علــى  العــبء  مــن  يقلــل  بشــكل 

أصبــح لمؤسســات المجتمــع المدنــي دور شــريك للــدور 

الحكومــي فــي تنفيــذ برامــج وخطــط التنميــة الشــاملة 

بمختلــف جوانبهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 

هــذه  إلطــالق  األساســية  الغايــة  وتعــد  والبشــرية. 

المبــادرة وتســخير جهــود الدولــة فــي تنفيذهــا، هــي إعــادة 

بنــاء اإلنســان المصــري، وتوفيــر ســبل الحيــاة الكريمــة 

لــه، ليصبــح هــو القــوة البشــرية الحقيقيــة فــي المجتمــع 

والمســاهم األقــوى فــي بنــاء االقتصــاد وحمايــة األمــن 

حيــث  الجديــدة،  الجمهوريــة  لميــالد  تمهيــًدا  البشــري، 

إن الســمة األساســية لهــذه الجمهوريــة الجديــدة هــي 

ــا مــن تحقيــق إنجــازات  »بنــاء اإلنســان«، وهــو مــا ظهــر جليًّ

وتطويــر يشــمل مختلــف نواحــي الحيــاة فــي مصــر.

مبــادرة »التصالــح حيــاة«، هــي إحــدى 
المبــادرات التــي أطلقتها مؤسســة »حياة 
األكثــر  الفئــات  تدعــم  والتــي  كريمــة«، 
احتياًجــا، مــن خــال التخفيــف مــن وطــأة 
مخالفــات  فــي  التصالــح  إجــراءات  تنفيــذ 
علــى  الدخــل  محــدودي  كاهــل  عــن  البنــاء 

الجمهوريــة. مســتوى 
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أ. ياسميــن أيـمــن 
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة ــا  ــ ــايـ ــ ــضـ ــ ــقـ ــ الـ إدارة   - ــي  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ  بــــــاحــــــث 
مـــــــــركـــــــــز الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات ودعــــــــــــــــــم اتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار

ُتعـد االحتفـاالت طقًسـا مـن الطقـوس القديمـة التـي 

بتحقيـق  وفخـره  سـعادته  مـدى  اإلنسـان  فيهـا  ُيبـرز 

شـيء مـا يحبـه، وُيضفـي علـى حياته لحظـات من المرح، 

أو  شـخصية  احتفـاالت  بيـن  مـا  االحتفـاالت  وتختلـف 

وطنيـة أو دينيـة، كاحتفـاالت أعيـاد الميـالد، واالحتفاالت 

االحتفـال  أو  الـدول،  اسـتقالل  أعيـاد  مثـل:  الرسـمية، 

مـن  نوًعـا  االحتفـاالت  وُتضفـي  الدينيـة.  بالمناسـبات 

تاريخيـة  أحـداث  أو  زمنيـة  لفتـرات  واالعتبـار  األهميـة 

معينـة، كمـا أنهـا تكـون مفيـدة فـي الحكـم علـى تاريـخ 

أمـة مـا، وُتسـهم مـن جهـة أخـرى فـي خلـق حالـة مـن 

يجتمعـون  حينمـا  األشـخاص  بيـن  واأللفـة  التناغـم 

واحـد.  بحـدث  لالحتفـال 

ما االحتفـاالت  وقـد مـرَّت طقـوس االحتفـاالت -ال سـيَّ

العقـود  مـدار  علـى  كبيـرة  بتطـورات  الشـخصية- 

الماضيـة، حتـى باتـت أكثـر ضخامـة وكلفـة مـن الناحيـة 

مـدًدا  يسـتغرقون  األشـخاص  بـات  إذ  الماديـة؛ 

تكاليـف  عـن  فضـًلا  أشـهر،  عـدة  إلـى  تصـل  زمنيـة 

مـا،  بمناسـبة  لالحتفـال  لالسـتعداد  الـدوالرات  بـآالف 

كالـزواج مثـًلا؛ وذلـك بهـدف التخطيـط الحتفـال خيالـي 

يتحـدث عنـه النـاس والمعـارف فيمـا بعـد. وقـد كانـت 

أنـه  إال  المعـارف،  إبهـار  تسـتهدف  سـابًقا  االحتفـاالت 

مـع ظهـور مواقـع التواصـل االجتماعـي ورغبـة النـاس 

فـي تحقيـق الشـهرة واألربـاح بـات العمـل علـى عناصـر 

الجذب واإلبهار أكبر. فعلى سبيل المثال باتت عروض 

الـزواج ُتكتـب بكلمـات مصنوعـة مـن النـار، أو أثنـاء عزف 

إحـدى  إلـى  السـفر  تتطلـب  وأحياًنـا  موسـيقية،  فرقـة 

األماكـن لزيـادة درجـة اإلبهـار ، وهـو األمـر الذي تسـتغله 

الشـركات المختصة بتنظيم االحتفاالت بهدف تحقيق 

أربـاح؛ حيـث تبتكـر أدوات ومظاهـر جديـدة تجـذب انتبـاه 

االحتفـاالت.   أثنـاء  السـتخدامها  األشـخاص 

وُتعـزى تلـك التطـورات إلـى ُجملـة مـن األسـباب، تأتـي 

أسـهم  تكنولوجـي  تطـور  مـن  صاحبهـا  ومـا  العولمـة 

فـي ظهـور مواقـع التواصـل االجتماعـي فـي مقدمتهـا؛ 

حيـث كان لتلـك المواقـع عظيـم األثـر فـي التأثيـر علـى 

سـلوك األشـخاص. وفيمـا يلـي يمكـن إلقـاء نظرة على 

التواصـل االجتماعـي فـي تضخيـم ظاهـرة  دور مواقـع 

التـي  التطـورات  طبيعـة  توضيـح  مـع  االحتفـاالت، 

مـرت باالحتفـاالت الشـخصية -خاصـة باألفـراح- داخـل 

المصـري. المجتمـع 

أوًلا: دور مواقــع التواصــل االجتماعــي 
فــي االحتفــاالت

 أ. أرقام وحقائق:

االجتماعـي  التواصـل  مواقـع  مسـتخدمي  إلـى  بالنظـر 

علـى مسـتوى العالـم يمكـن فهـم أسـباب التأثيـر الجـم 

لهـا علـى حيـاة األفـراد؛ فمـع زيـادة وصـول األشـخاص 

عـدد  تزايـد  الذكيـة،  الهواتـف  واسـتخدام  اإلنترنـت  إلـى 

يوليـو  حتـى  االجتماعـي  التواصـل  مواقـع  مسـتخدمي 

2021 نحـو 4,48 مليـارات شـخص فـي جميـع أنحـاء العالم، 

بزيـادة أكثـر مـن الضعـف مقارنـة بـ 2,1 مليار شـخص في 

2015، وفًقـا لموقـع Backlinko. وأشـارت دراسـات  عـام 

الذيـن  اإلنترنـت  مسـتخدمي  مـن  عـدد  علـى  ُأجريـت 

تتـراوح أعمارهـم بيـن 16 و64 عاًمـا داخـل 46 دولـة، إلـى أن 

 نظـــرة تحليليـة على ظاهـــرة المبالغـــة
في االحتفاالت
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الشـخص الواحـد المنتمـي لفئـة الشـباب )المولود منذ 

عـام 1981( يمتلـك 8,6 حسـابات علـى وسـائل التواصـل 

كان  حيـث  2014؛  بعـام  مقارنـة   2020 عـام  فـي  االجتماعـي 

يبلـغ  فيمـا  حسـابات،   4,8 نحـو  يمتلـك  الشـخص 

ا علـى مواقع  متوسـط الوقـت الـذي يقضيـه الفـرد يوميًّ

ونصـف.  سـاعتين  نحـو  االجتماعـي  التواصـل 

وقـد أشـارت أحـدث إحصائيـات لموقـع Backlinko إلـى 

وجود نحو 2,85 مليار مسـتخدم نشـط للفيسبوك، يليه 

اليوتيـوب بــ 2,29 مليـار شـخص.. هـذا، وتنقسـم نسـبة 

الرجـال  بيـن  االجتماعـي  التواصـل  مواقـع  مسـتخدمي 

ـا إلـى 54% و46% علـى الترتيـب، وتهيمـن  والنسـاء عالميًّ

وإنسـتجرام،  اسـتخدام موقـع فيسـبوك،  علـى  اإلنـاث 

تويتـر،  مواقـع  اسـتخدام  علـى  الذكـور  يهيمـن  بينمـا 

تـوك.   ويوتيـوب، وتيـك 

اإلنترنـت  مسـتخدمي  عـدد  بلـغ  فقـد  مصـر،  عـن  أمـا 

بزيـادة قدرهـا  59,19 مليـون شـخص  نحـو   2021 ينايـر  فـي 

8,1٪ عـن عـام 2020، فيمـا بلـغ عـدد مسـتخدمي مواقـع 

2021 نحـو 49  التواصـل االجتماعـي فـي مصـر خـالل عـام 

مليون شـخص – بما يعادل 47,4٪ من إجمالي سـكان.  

مواقـع  مسـتخدمي  مـن   %40 يقـوم  عـام،  وبشـكل 

التواصل االجتماعي باسـتغالل حسـاباتهم الشـخصية 

التواصـل  وسـائل  تسـاعد  حيـث  العمـل؛  ألغـراض 

االجتماعـي علـى تحقيـق أربـاح ماليـة لألفـراد؛ لذلـك مـن 

علـى  للعيـش  كثيـرة  عائـالت  ـه  توجُّ اسـتنتاج  السـهل 

لهـا.  رزق  كمصـدر  االجتماعـي  التواصـل  مواقـع  أربـاح 

لمواقــع  واالجتماعــي  النفســي  التأثيــر   ب. 
االجتماعــي: التواصــل 

أسـهم انتشـار مواقـع التواصـل االجتماعـي فـي إحـداث 

ُجملة من التغيرات النفسية واالجتماعية التي كان لها 

انعـكاس علـى طبيعـة االحتفـاالت؛ إذ سـاعدت مواقـع 

ما أن  التواصـل علـى تضخيـم األنـا لـدى األفـراد، ال سـيَّ

كمـا  ذواتهـم،  حـول  ا  تمحـوًر أكثـر  باتـوا  قـد  األشـخاص 

بـل أقرانهـم 
ِ
سـاعدت فـي الضغـط علـى األفـراد مـن ق

فـي  دورهـا  عـن  فضـًلا  معهـم،  مقارنـات  لعقـد  نتيجـة 

تحويـل األحـداث الحميميـة األسـرية إلـى أحـداث عامـة، 

يتـم مشـاركتها مـع مختلـف األشـخاص.  

حيواتهـم  لمشـاركة  ميـًلا  أكثـر  األفـراد  أضحـى  فقـد 

الشـخصية مـع اآلخريـن علـى حسـاباتهم الشـخصية، 

نقـرات اإلعجـاب  أكبـر عـدد مـن  الحصـول علـى  بهـدف 

إلرضـاء  تهـدف  التـي  اإلطـراء  وعبـارات  والمشـاركات، 

ماليـة  مكاسـب  لتحقيـق  وتهـدف  ناحيـة،  مـن  ذواتهـم 

كبـرى مـن ناحيـة أخـرى، خصوًصـا أنـه كلمـا زادت نقـرات 

لشـخص  المتابعيـن  عـدد  وزاد  والمشـاركة  اإلعجـاب 

يحصـل  قـد  التـي  الشـهرة  درجـة  أو  األمـوال  زادت  مـا، 

الشـخصي.   لحسـابه  اسـتخدامه  نظيـر  الفـرد  عليهـا 

وفـي ضـوء مـا سـبق، طـرأت بعـض التحـوالت على األسـر؛ 

إلـى  الخـاص  المجـال  مـن  األسـرة  شـؤون  انتقلـت  حيـث 

أخبـار األسـرة علـى  انتشـار  الطبيعـي  العـام، وأصبـح مـن 

تحقيـق  بهـدف  تـوك  التيـك  وحسـابات  اليوتيـوب  قنـوات 

األرباح المالية، ونتيجة لذلك ذاع شيوع مهنة »اليوتيوبر«، 

وأصبحـت تلـك المهنة وسـيلة لتحقيق مكاسـب سـريعة 

طبقيـة  فئـات  اتجـاه  علـى  سـاعد  الـذي  األمـر  وسـهلة، 

مشـاهير  أن  حتـى  المواقـع،  لتلـك  مختلفـة  وعمريـة 

قنـوات  إلنشـاء  اتجهـوا  قـد  والرياضـة  والفـن  السياسـة 

ليكونـوا علـى مقربـة كبـرى مـن جمهورهـم.  خاصـة بهـم 

المنصـة  اّتجهـت  اليوتيـوب،  اسـتخدام  زيـادة  ومـع 

ضـرورة  بينهـا  مـن  األربـاح،  لتحقيـق  شـروط  لوضـع 

ألـف   200 وتحقيـق  مشـترك،  ألـف  إلـى  القنـوات  وصـول 

إلـى  يصـل  المشـاهدات  مـن  زمنـي  بمعـدل  مشـاهدة 

أضحـــى األفراد أكثر ميًلا لمشـــاركة 
حيواتهـــم الشـــخصية مـــع اآلخريـــن على 
حســـاباتهم الشخصية، بهدف الحصول 
اإلعجـــاب  نقـــرات  مـــن  عـــدد  أكبـــر  علـــى 

والمشـــاركات، وعبـــارات اإلطـــراء.
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أربعة آالف سـاعة مشـاهدة، ولذلك حاول األشـخاص 

ابتـكار محتـوى فيديـو جـذاب ومبهـر فـي آن واحـد؛ ومـن 

الخاصـة.  بالمناسـبات  االحتفـال  فـي  بالغـوا  ثـّم 

الجدير بالذكر أن قنوات اليوتيوب وأرباحها قد سـاعدت 

فـي نقـل العديـد مـن األسـر مـن مسـتوى مالـي معيـن 

إلـى مسـتوى أعلـى؛ ممـا سـاعد فـي اعتبـار تلـك األسـر 

نمـاذج ناجحـة؛ مـا دفـع أسـر أخـرى لتقليدهـا، فتوجهـت 

المزيـد مـن األسـر إلـى اليوتيوب متعمدة عـرض حياتها 

الخاصـة علـى المـأل. 

المواقـع، تسـاَبق  لتلـك  المـادي  المدخـول  زيـادة  ومـع 

األفـراد حتـى يكونـوا »ترينـد« ُيَتـداَول بشـكل كبيـر علـى 

توجـه  لذلـك  المختلفـة،  االجتماعـي  التواصـل  مواقـع 

سـبيل  فعلـى  فيـه،  مبالـغ  بشـكل  لالحتفـال  األفـراد 

المثـال: أضحـى هنـاك تقليد جديـد للمقبلين على الزواج 

علـى  الحصـول  وهـو  »الفوتوسيشـن«،  بتقليـد  ُيعـرف 

صـور لـكل مراحـل زواجهـم بـدًءا مـن الخطوبـة وصـوًلا 

إلـى الزفـاف، ومـا بعـد الزفـاف مـن حمـل أو إنجـاب. وقد 

اتجهـت الطبقـات األكثـر ثـراًء إلى اإلنفاق ببذخ على تلك 

المراسـم، وجاهـد المقبلـون علـى الـزواج مـن طبقـات 

أخـرى القتـالع تقاليـد جديدة أثنـاء حصولهم على الصور 

واإلعجـاب  المشـاهدات  مـن  قـدر  أكبـر  يحصـدوا  حتـى 

والمشـاركات عبر مواقع التواصل االجتماعي، فأضحى 

االهتمـام بمظهـر األسـرة يطغـى علـى جوهرهـا؛ ممـا 

ارتفـاع  زيـادة  علـى  سـاعد  كمـا  األسـر،  تفـكك  مـن  زاد 

معـدالت الطـالق المبكـر بيـن الشـباب. 

ومع زيادة النزعة االسـتهالكية لدى األشـخاص، وزيادة 

المتاجـر  باتـت  ضخمـة،  احتفـاالت  إقامـة  إلـى  ميلهـم 

كمـا  االحتفـاالت،  لديكـورات  منهـا  أجـزاًء  تخصـص 

مت مواقع التواصل االجتماعي، بجانب تدشـين 
ِ
اسـُتخد

مواقـع إلكترونيـة عديـدة، لمسـاعدة النـاس علـى اختيـار 

علـى  إقامتهـا،  يتـم  التـي  االحتفـاالت  وديكـورات  هدايـا 

غـرار موقـع الصـور »Pinterest« الـذي يقـدم اقتراحـات 

باالحتفـاالت.   الخاصـة  والديكـورات  للفاعليـات 

وقد أثبتت مواقع التواصل االجتماعي قدرة كبيرة على 

التأثير في سـلوك األشـخاص؛ حيث أضحى األشـخاص 

أكثـر قابليـة للتماهـي مـع أجواء المجتمـع الذي يوجدون 

بـه، ممـا جعلهـم يفقـدون ذواتهـم الخاصـة، وذلـك فـي 

ضـوء قضـاء وقـت كبيـر علـى الشاشـات وهـم يراقبـون 

بصـورة  حياتهـم  إظهـار  يحاولـون  آخريـن  أشـخاًصا 

مثاليـة، مغايـرة للواقـع الُمعـاش. 

لتصويـــر  األشـــخاص  ميـــل  إلـــى  الدراســـات  وتشـــير 

أنفســـهم بصـــور متباينـــة تختلـــف باختـــالف المواقـــع 

أن  األشـــخاص  يحـــاول  حيـــث  يســـتخدمونها؛  التـــي 

يجعلـــون ثقافتهـــم أو اآلداب العامـــة التي يســـتخدمونها 

قـــد  فمثـــًلا  موقـــع،  كل  وآداب  ثقافـــة  مـــع  تتماشـــى 

يظهـــر األشـــخاص بصـــورة مـــا علـــى فيســـبوك تختلـــف 

عـــن تلـــك الموجـــودة علـــى موقـــع »لينكـــد إن« وتختلـــف 

ـــى موقـــع »إنســـتجرام«، فمـــا قـــد يكـــون  ـــه عل عـــن صورت

ـــوًلا علـــى منصـــة مـــا يكـــون مســـتهجًنا علـــى منصـــة  مقب

أخـــرى؛  لذلـــك تختلـــف طبيعـــة االحتفـــاالت والصـــور التـــي 

ــع. ــكل موقـ ــا لـ ــاركتها تبًعـ ــراد بمشـ ــوم األفـ يقـ

ثانًيـــا: نظـــرة علـــى تطـــور االحتفـــاالت 
المصـــري المجتمـــع  داخـــل 

 أ. فترة األربعينيات حتى التسعينيات: 

حـدث  »مـاذا  كتابـه  فـي  أميـن«  »جـالل  الدكتـور  رصـد 

للمصرييـن« التطـورات االجتماعية للمجتمع المصري 

خـالل فتـرة األربعينيـات وصـوًلا إلـى تسـعينيات القـرن 

علـى  الكتـاب  أجـزاء  أحـد  فـي  أميـن  رّكـز  وقـد  الماضـي، 

ســاعدت قنــوات اليوتيــوب وأرباحهــا 
فــي نقــل العديــد مــن األســر مــن مســتوى 
ممــا  أعلــى؛  مســتوى  إلــى  معيــن  مالــي 
نمــاذج  األســر  تلــك  اعتبــار  فــي  ســاعد 

ناجحــة؛ مــا دفــع أســر أخــرى لتقليدهــا.



مركز املعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد الثاني - أغسطس ٢٠٢١

1٧٧

تطـور األفـراح المصريـة ودرجـة المبالغـة فـي االحتفـال 

حيـث  بهـا؛  المرتبطـة  التكاليـف  زيـادة  ثـّم  ومـن  بهـا، 

بمصـور  ُيعـرف  مـا  هنـاك  يكـن  لـم  قديًمـا  أنـه  أوضـح 

إلـى  بالذهـاب  يكتفيـان  العروسـان  كان  حيـث  األفـراح؛ 

لـم  األفـراح  أن  كمـا  ذكراهـم،  لتخليـد  التصويـر  محـل 

تكـن ُتقـام داخـل الفنـادق الفخمـة، ولكـن تبدلـت األمـور 

مـع سياسـات االنفتـاح التـي تـم تطبيقهـا خـالل فتـرة 

السـبعينيات؛ حيـث بـات المصـورون ومصففو الشـعر 

ا  مؤشـًر وأصبحـوا  األفـراح،  فـي  بالغـة  أهميـة  يمثلـون 

بـه أصحـاب االحتفـال.  الـذي قـام  علـى حجـم اإلنفـاق 

القـرن  أنـه فـي خـالل سـبعينيات  إلـى  وقـد أشـار »أميـن« 

البلـدان، وانتشـار  بيـن  السـياحة  رواج حركـة  الماضـي مـع 

ـه المصريـون  الفنـادق الكبـرى علـى مسـتوى العالـم، توجَّ

الفنـادق  فـي  أبنائهـم  أفـراح  إقامـة  إلـى  الحـال  ميسـورو 

الكبـرى بـدًلا مـن المنـازل، وهـو األمـر الـذي صاحبـه اندثـار 

نسـبي للزغاريـد المصاحبـة لألفـراح؛ حيـث بـات ُينظـر إليهـا 

بنظـرة طبقيـة دونيـة، كمـا أنه لم تعـد هناك حاجة إليها؛ إذ 

إنهـا كانـت وسـيلة حينما كانت ُتقـام األفراح داخل المنازل 

إلعـالم الجيـران بـأن هنـاك فرًحـا مـا داخـل أحـد المنـازل. 

بـات  الـذي  التأثيـر علـى المشـرب والملبـس  وقـد امتـد 

مبالًغـا فـي تكاليفـه هـو اآلخـر، فكلمـا زادت درجـة غـالء 

م فـي الحفـالت كان  المشـروبات والمأكـوالت التـي ُتقـدَّ

ذلـك دليـًلا علـى ثـراء مقيمـي الحفل، ونتيجـة لذلك اتجه 

يضـع  بـات  ممـا  كبـرى؛  بدرجـة  عليهـا  لإلنفـاق  األفـراد 

أعبـاء ماليـة كبرى على األسـر التـي تحاول إثبات قدراتها 

الماليـة، ونجاحهـا فـي اقتحـام طبقـة األثريـاء. 

 ب. ما بعد ظهور مواقع التواصل االجتماعي:

بتجاوز الفترة التي تناولها »أمين« في كتابه، والنظر إلى 

فترة ظهور وسـائل التواصل االجتماعي، نجد أن هناك 

زيـادة فـي معـدل االحتفـاالت وفـي طبيعتهـا؛ فقـد بـات 

تنافـس محمـوم علـى تضخيـم االحتفـاالت فـي  هنـاك 

مختلف المناسبات، وعلى االحتفال بمناسبات لم تكن 

مجـاًلا لالحتفـال سـابًقا؛ حيـث أصبحـت هنـاك احتفاالت 

التعليميـة،  المراحـل  مختلـف  مـن  التخـرج  بمناسـبة 

فضـًلا عـن حفـالت الزفـاف ومـا يسـبقها ويتبعهـا مـن 

جديـدة  أشـكال  ظهـور  بجانـب  هـذا  أخـرى،  احتفـاالت 

مـن االحتفـاالت، والتـي تتنـوع مـا بيـن حفـالت الكشـف 

عـن جنـس المولـود، التـي زاد رواجهـا فـي أواخـر العقـد 

األول مـن القـرن الحـادي والعشـرين، وحفالت الطالق، 

وحفـالت أعيـاد ميـالد الحيوانـات األليفـة. 

زيـادة عـدد  المختلفـة فـي  َمت االحتفـاالت 
ِ
وقـد اسـُتخد

فعلـى  االجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  علـى  المتابعيـن 

سـبيل المثـال: كشـف نجمـا موقع اليوتيوب الشـهيران 

مولودهمـا  جنـس  عـن  وأصالـة«  »أنـس  السـوريان 

دقائـق  ثـالث  لمـدة  باإلمـارات  خليفـة  بـرج  إضـاءة  عبـر 

 95 إلـى  التقديـرات  بعـض  فـي  وصلـت  ماليـة  بتكلفـة 

الصحـف  تداولتـه  الـذي  األمـر  وهـو  أمريكـي،  دوالر  ألـف 

آخـر،  جانـب  علـى  أنـه  إال  البعـض،  وانتقـده  واألخبـار، 

علـى  الزوجيـن  هذيـن  متابعـي  عـدد  زيـادة  فـي  أسـهم 

اليوتيـوب، ومـن ثـّم تحقيـق مكاسـب ماليـة كبـرى، ورواج 

عليهـم  ُيطلـق  َمـن  بيـن  االحتفـاالت  مـن  النـوع  هـذا 

»اإلنفلونسر«influencer  المصريين أو حتى األشخاص 

العادييـن علـى مواقـع التواصـل االجتماعي؛ حيث أضحوا 

بــ »الترينـد«؛ الكتسـاب شـهرة كبـرى.  يحاولـون اللحـاق 

عــروض  كثــرة  مالحظــة  يمكــن  الصــدد،  هــذا  وفــي 

تقليديــة  غيــر  بطــرق  والفتيــات  الشــباب  بيــن  الــزواج 

داخــل أروقــة الجامعــات، األمــر الــذي تســبب أحياًنــا فــي 

دفــع الجامعــات التخــاذ إجــراءات قانونيــة ضــد هــؤالء 

الطــالب بحجــة مخالفــة قواعــد اآلداب العامــة،  وهــو 

مواقــع  علــى  مختلطــة  مشــاعر 
ِ
ب ُقوبــل  الــذي  األمــر 

إلجــراءات  اســتهجان  بيــن  مــا  االجتماعــي،  التواصــل 

لهــا. وتأييــد  وقبــول  الجامعــة، 

عمـل  فـي  األفـراد  تبـارى  فقـد  لألفـراح،  وبالنسـبة 

مواقـع  رواد  انتبـاه  تجـذب  األفـراح  داخـل  عـروض 

التواصـل االجتماعـي، على سـبيل المثال: توّجه البعض 

البتـكار رقصـات مختلفـة أثنـاء االحتفـال، أو غنـاء بعض 

فـي  أفـراح  عمـل  أو  أفراحهـم،  فـي  الخاصـة  األغنيـات 

أماكـن مختلفـة غيـر تقليديـة علـى غـرار مدينـة المالهـي، 

بينمـا قـام آخـرون بارتـداء لبـاس النـوم أثنـاء االحتفـال، 
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أكثـر  آخـرون  ارتـدى  فيمـا  للخطوبـة،  حفلتيـن  إقامـة  أو 

مـن زي عـرس، بجانـب اسـتقدام أكبـر عـدد ممكـن مـن 

نجـوم الغنـاء؛ إلثبـات الثـراء الفاحـش، والقـدرة الماليـة، 

حولهـم.  لمـن  اإلبهـار  عنصـر  ولتحقيـق 

وجديـر بالذكـر أن ظهـور جائحـة كورونـا قـد أسـهم فـي 

ـه النـاس بدرجـة كبيرة لمواقع التواصـل االجتماعي  توجُّ

إلهـاء  مصـادر  عـن  بحًثـا  العالميـة؛  المسـتويات  علـى 

وفكاهـة، وهرًبـا مـن الضغـوط النفسـية التـي فرضهـا 

الوبـاء، فعلـى سـبيل المثـال: تـم تحميـل تطبيـق الصور 

أغسـطس  خـالل شـهر  مـرة،  مليـون   38,5 إنسـتجرام 

2020، وتطبيق فيسبوك 22,1 مليون مرة. ويتوقع الخبراء 

زيـادة عـدد مسـتخدمي مواقع التواصـل االجتماعي مع 

مـرور الوقـت، وهـو مـا سـيفتح المجـال أمام مسـتويات 

كبـرى مـن المبالغـة فـي االحتفـاالت.

أمـر  األشـخاص  احتفـال  إن  القـول  يمكـن  وإجمـالًا، 

هـذا  فـي  المبالغـة  أن  إال  واألمـل،  الفـرح  علـى  باعـث 

األمـر، ووضـع أعبـاء على كاهل األسـر بحجة المنافسـة 

التواصـل  مواقـع  علـى  الضـوء  دائـرة  فـي  الدخـول  أو 

ـالن خطـورة علـى الصحـة النفسـية  االجتماعـي باتـا يمثِّ

والعقليـة لألفـراد فـي المجتمـع، أولئـك األفـراد الذيـن 

يسـعون طـوال الوقـت إلـى إنفـاق المزيـد مـن األمـوال 

علـى  الحصـول  أو  اآلخريـن،  أمـام  التباهـي  سـبيل  فـي 

مواقـع  علـى  أكبـر  وأربـاح  أعلـى  مشـاهدات  نسـب 

اإلنسـان فـي  الـذي يجعـل  األمـر  االجتماعـي،  التواصـل 

اآلخريـن. ومـع  ذاتـه  مـع  مسـتمرة  صـراع  حـال 

باعـــث  أمـــر  األشـــخاص  احتفـــال 
علـــى الفـــرح واألمل، إال أن المبالغة في 
هـــذا األمـــر، ووضـــع أعبـــاء علـــى كاهـــل 
األســـر بحجـــة المنافســـة أو الدخـــول في 
دائـــرة الضـــوء علـــى مواقـــع التواصـــل 
ــى  ــورة علـ ــا يُمثِّـــان خطـ ــي باتـ االجتماعـ
الصحـــة النفســـية والعقليـــة لألفـــراد 

فـــي المجتمـــع.
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أ. رضـــا أبـو بـكــــر

ــوراه - عــلــم االجـــتـــمـــاع  - جــامــعــة الــقــاهـــــــــــرة ــ ــت بــاحــثــة دكــ

فـي  سـريًعا  علمًيـا  تقدًمـا  األخيـرة  السـنوات  شـهدت 

مختلـف مجـاالت الحياة، وُيعد مجال الطب والجراحات 

فيهـا  العلـم  تطـور  التـي  المجـاالت  أهـم  مـن  واحـًدا 

بصـورة كبيـرة، خاصـة مجـال الجراحـات التجميليـة الـذي 

شـهد تطـوًرا ملحوًظـا، واسـتحوذ علـى اهتمام النسـاء 

والرجـال، باختـالف أعمارهـم ومسـتوياتهم االجتماعيـة 

واالقتصاديـة؛ حيـث أحدثـت جراحـات التجميل في اآلونة 

األخيرة ثورة هائلة بكل المقاييس؛ سـواء في التقنيات 

بهـا  االعـالم  وسـائل  اهتمـام  فـي  أو  المسـتخدمة، 

كمجـال جديـد ُيقبـل عليـه الكثيـر مـن األفـراد، ويهتمـون 

بـكل جديـد يطـرأ عليـه. 

وال ُيعـد االهتمـام بمجـال التجميل في مصر أمًرا حديًثا؛ 

إذ يمتـد إلـى العصـر الفرعونـي، أمـا فـي العصـر الحديـث 

التجميـل  لجراحـي  المصريـة  الجمعيـة  تأّسسـت  فقـد 

عـام 1962، واهتمـت بتنظيـم المؤتمرات الدورية، وإصدار 

المجلـة العلميـة الخاصـة بهـا، وتدريـب أطبـاء جراحـات 

التجميـل فـي مصـر والعالم العربي، وقد بدأت انطالقة 

جراحـات التجميـل فـي مصـر منـذ تلـك الفتـرة، وأخـذت 

فـي التطـور والتقدم. 

ويقصـد بجراحـات التجميـل Plastic surgery الجراحـات 

التي ُتجرى ألغراض وظيفية أو جمالية. وهي بالمفهوم 

البسـيط تعنـي اسـتعادة التناسـق والتـوازن لجـزء مـن 

أجـزاء الجسـم، عـن طريـق اسـتعادة مقاييـس الجمـال 

المناسبة لهذا الجزء. ولقد تزايد االهتمام بالتجميل في 

السـنوات األخيـرة؛ حيـث بلـغ عدد عمليـات التجميل التي 

ُأجريـت فـي جميـع أنحـاء العالـم نحـو 11,36 مليـون عمليـة 

جراحيـة تجميليـة عـام 2019، وبحسـب التقريـر الصـادر عـن 

»الجمعيـة الدوليـة للجراحة التجميلية« ISAPS، فإن هذا 

ر  ل زيادة بنسـبة 7,1% عن عام 2018، وزيادة ُتقدَّ العدد يمثِّ

نسـبتها بــ 20,6% عـن عـام 2015، كمـا وثَّـق التقريـر نحـو 13,6 

مليـون إجـراء تجميلـي –غيـر جراحـي- آخـر حـول العالم في 

عـام 2019. ووفًقـا للتقريـر، فقد جاءت البرازيل في مقدمة 

الـدول التـي شـهدت أكبـر عـدد لجراحـات التجميـل، بنحـو 

1,49 مليـون عمليـة بنسـبة 13,1%، فـي حين جاءت الواليات 

المتحـدة األمريكيـة فـي المرتبـة الثانية بعـدد 1,35 مليون 

المكسـيك  حلـت  بينمـا   ،%11,9 بنسـبة  تجميليـة  عمليـة 

فـي المرتبـة الثالثـة، حيـث شـهدت إجـراء 580,695 عمليـة 

بنسـبة 5%، وروسـيا فـي المرتبـة الرابعـة بواقـع 486,152 

جراحـة بنسـبة 4,3%، والهنـد فـي المركـز الخامـس بعـدد 

تركيـا  وجـاءت   ،%3,5 بنسـبة  جراحيـة  عمليـة   394,728

 351,930 تجميليـة  جراحـات  بعـدد  السـادس  المركـز  فـي 

جراحـة بنسـبة 3,1%، وألمانيـا في المرتبة السـابعة بعدد 

336,244 عمليـة جراحيـة بنسـبة 3%، وحّلـت إيطاليـا فـي 

ـا بعـدد جراحـات تجميليـة وصل إلى  المركـز الثامـن عالميًّ
314,432 بنسـبة %2,8.)1(

وبالنسـبة للوطن العربي، أشـار التقرير إلى أن المملكة 

بعـدد  الصـدارة  مركـز  تتصـدر  السـعودية  العربيـة 

الوطـن  فـي  المجـراة  التجميليـة  الجراحيـة  العمليـات 

العربـي؛ حيـث سـّجلت أكثـر مـن 95 ألـف عمليـة تجميـل 

عـام 2016، وجـاءت اإلمـارات فـي المركـز الثانـي، ولبنـان في 

المركـز الثالـث، بينمـا جـاءت مصـر في المركـز الرابع على 

العربـي.)2(  العالـم  مسـتوى 

قراءة في انتشار ثقافة البحث عن الكمال
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الجراحات األكثر شيوًعا

الدوليـة  »الجمعيـة  عـن  الصـادر  التقريـر  وبحسـب 

للجراحـة التجميليـة«، فقـد تزايـد اإلقبـال علـى عمليـات 

شـفط الدهـون؛ حيـث تـم إجـراء نحـو 1,7 مليـون جراحـة، 

عمليـة،  مليـون   1,3 نحـو  الجفـون  جراحـات  وكذلـك 

مليـون  قرابـة  بلغـت  والتـي  األنـف  تجميـل  وعمليـات 

جراحـة بنسـبة 8,1%، كمـا بلـغ عـدد عمليـات شـد البطـن 
)3(.%7,2 بنسـبة  تجميليـة  جراحـة   820,890

ويختلف األمر في الوطن العربي من حيث أكثر العمليات 

التجميلية شيوًعا؛ حيث يأتي تجميل األنف من العمليات 

ذات اإلقبال المرتفع من قبل الرجال والنساء على حد 

بحت،  جمالي  ليس  منها  الهدف  أن  العلم  مع  سواء، 

يليه نحت  التنفس،  بل قد يكون بسبب مشكالت في 

والبوتكس.  الفيلر  وحقن  الدهون،  وشفط  الجسم 

التجميل يقتصر على  بالنسبة إلجراءات  األمر  ولم يعد 

النساء، بل امتد كذلك للرجال الذين بدأوا في منافسة 

المرأة في االهتمام بالجمال، وأصبح لهم مستحضرات 

للسيدات في  مزاحمتهم  وتزايدت  بهم،  تجميل خاصة 

عيادات التجميل، مع اختالف التوجهات التجميلية التي 

سبيل  فعلى  المختلفة،  العمرية  الفئات  عليها  تقبل 

المثال من بين أبرز العمليات التجميلية التي ُيقبل عليها 

عمليات  عاًما،   40-20 من  العمرية  الفترة  في  الشباب، 

عضالت  وتحديد  اللحية،  وتحديد  الشباب،  حب  عالج 

البطنSix-packs ، وبناء العضالت، أما المرحلة العمرية 

على  ُتقبل  الفئة  هذه  أن  لوحظ  فقد  عاًما،  من60-40 

الترهالت، ومضادات  الفيلر، والبوتكس، وإزالة  عمليات 

الشيخوخة والبقع والتجاعيد )4(، وربما يرجع تركيز الفئة 

العمرية األولى على تلك العمليات؛ الهتمامها بالقوام، 

أو العب كرة مفضل  التشبه بنجم  إما رغبًة منهم في 

الفئة  أما  الفتيات،  أنظار  للفت  أو سعًيا منهم  لديهم، 

العمليات  تلك  على  إقبالها  فيرجع  الثانية  العمرية 

عمليات  عن  أما  القوام.  من  أكثر  بالشكل  الهتمامها 

ا لدى المرأة، وفًقا آلخر تقرير صادر  التجميل األكثر انتشاًر

في   ASPS التجميل«  لجراحي  األمريكية  »الجمعية  عن 

عام 2018، فهي البوتكس الذي يستخدم بشكل أساسي 

بنسبة  البشرة  وشد   ،%94 بنسبة  التجاعيد  لمكافحة 

96%، والتقشير الكيميائي بنسبة 93%، وشفط الدهون، 

وتجميل األنف، وجراحة الجفون، وشد البطن)5(. 

أسباب انتشار مراكز التجميل في مصر 

الدوافع االجتماعية والنفسية 

يتمثـل  عديـدة،  اجتماعيـة  دوافـع  التجميـل  لجراحـات 

والمشـكالت  الجسـدية،  العيـوب  عـالج  فـي  أهمهـا 

الصحيـة الناتجـة عنهـا، كذلـك يمثل الحصـول على فرصة 

للـزواج أحـد أبـرز الدوافـع االجتماعيـة لـدى الشـباب إلجـراء 

العمليـات التجميليـة، أو لوجـود نمـوذج مقرب قـام بإجراء 

جراحـة تجميليـة وجـاءت نتائجهـا مبهـرة، أو اقتـداًء بنجـم 

هـذا  الفـرد،  لـدى  محبوبـة  محليـة  أو  عالميـة  نجمـة  أو 

باإلضافـة إلـى األهميـة النفسـية لتلـك الجراحـات؛ فحديًثـا 

وبعـد تقـدم الطـب التجميلـي والتكميلـي، لم تعـد جراحات 

أثـر  الناجحـة  التجميـل  لجراحـات  وأصبـح  ترًفـا،  التجميـل 

كبيـر علـى نفسـية المرضـى، فعلـى سـبيل المثـال: يعانـى 

بعـض األفـراد مـن االكتئـاب المزمن بسـبب وجود تشـوه 

فـي الجسـم، وقـد يـؤدي بـه إلـى االنطـواء واالنـزواء، وفـي 

الناجـح  العـالج  هـي  التجميـل  جراحـات  ُتعـد  الحالـة  هـذه 

حتـى  ذاتـه  عـن  المريـض  يرضـى  إن  فمـا  المريـض،  لهـذا 

يزيـد إقبالـه علـى الحيـاة، فجراحـات التجميـل تكـون بمثابـة 

التطـور  أسـهم  كمـا  بالـذات.  الثقـة  السـتعادة  محاولـة 

دوافــــــــــع  الـتـجـمـيــــــــل  لـجـراحــــــــات 
فـــي  أهمهـــا  يتمثـــل  عديـــدة،  اجتماعيـــة 
والحصـــول  الجســـدية،  العيـــوب  عـــاج 
علـــى فرصـــة للـــزواج، أو اقتـــداًء بنجـــم أو 
نجمـــة عالميـــة أو محليـــة، أو لوجـــود نمـــوذج 
تجميليـــة  جراحـــة  بإجـــراء  قـــام  مقـــرب 

مبهـــرة. نتائجهـــا  وجـــاءت 
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اإلعالمي وتسـليط الضوء على صناعة التجميل في خلق 

الرغبة لدى قطاع عريض من األفراد في المجتمع إلجراء 

وكسـب  الشـكل،  تحسـين  فـي  أمـًلا  التجميـل؛  عمليـات 

بالنفـس،  الثقـة  وبالتالـي  المجتمعـي،  القبـول  مـن  مزيـد 

وذلـك فـي ضـوء تنامـي بعـض المظاهـر والتحديـات التـي 

لـدى  العنوسـة  نسـبة  ارتفـاع  مثـل:  المجتمـع،  يواجههـا 

الفتيـات، واختـالف متطلبـات وتطلعـات الرجل أو الشـاب 

اليـوم عنهـا قديًمـا؛ حيـث أصبح له خصائـص خاصة بفتاة 

أحالمـه فـي ظـل االنفتـاح علـى اإلعـالم العالمـي، وتصديـر 

فكـرة وجـود مقاييـس شـكلية للجمـال، قـد ال تتحقـق إال 

مـن خـالل عمليـات تجميليـة معينـة. 

العوامــل االقتصاديــة الدافعــة لتزايــد عمليات 
التجميــل فــي مصر

بشقيه:  التجميل  على  المقبلين  عدد  تزايد  يرجع 

إجراءات  مجرد  أو  الجراحي  التدخل  خالل  من  سواء 

متوسط  انخفاض  إلى  جراحة،  بدون  عادية  تجميلية 

 %60  –  50 بنسبة  مصر  في  التجميل  عمليات  أسعار 

إلى  ذلك  ويرجع  العالمي)6(،  السعر  متوسط  عن 

عروض  تقديم  في  مصر  في  التجميل  مراكز  رغبة 

تنافسية، إلى جانب امتالك مصر عدًدا كبيًرا من جراحي 

طبيب   1300 نحو  يوجد  المثال:  سبيل  فعلى  التجميل، 

تجميل على موقع »فيزيتا« فقط)7(، فضًلا عن وجود 

تتيح  التي  والخاصة  الجامعية  المستشفيات  بعض 

بسيطة،  بمبالغ  التجميلية  العمليات  بعض  إجراء 

وبالتقسيط، مثل: عمليات تقويم األسنان؛ وذلك من 

تبرع  إلى  باإلضافة  األطباء؛  من  النشء  تدريب  أجل 

الحاالت بكميات من الدم نظير إجراء بعض العمليات. 

الدخل؛  على  يؤثر  الجمال  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  كذلك 

فالنساء الجميالت يزيد راتبهن 15% عن النساء األقل 

الرجال  عن   %11 الجذابين  الرجال  راتب  يزيد  كما  جماًلا، 

التي  المهن  بعض  في  وذلك  ووسامة،  جاذبية  األقل 

تعتمد على المظهر كمطلب أساسي)8(.

اإلعالم وتأثيره على االتجاه نحو التجميل

كلٍّ  لدى  التجميل  بمجال  االهتمام  تنامي  ظل  في 

تمدهم  مصادر  عن  البحث  تزايد  والمرأة،  الرجل  من 

التجميل،  عالم  في  جديد  وبكل  عنه  بالمعلومات 

خاصة  اإلعالم،  وسائل  وتعد  وسلبياته،  وإيجابياته 

على  للحصول  ا  مصدًر االجتماعي،  التواصل  وسائل 

يحيط  ما  كل  عن  المعرفة  واكتساب  المعلومات 

بهذا المجال)9(، وال سيما أن وسائل التواصل أضحت 

تمثِّل جزًءا من الحياة اليومية لكثير من األفراد، خاصة 

النساء فيما يتعلق بإجراء الجراحات التجميلية، فمن 

إلى  ذلك  يؤدي  قد  اإلعالمية  للرسائل  التعرُّض  خالل 

الشعور بعدم الرضا في نظرتهن إلى أجسادهن؛ حيث 

الشكل  باعتباره  النحيل  الجسد  صورة  تكريس  يتم 

المثالي للمرأة، كما يؤثر اإلعالم على إدراكهن لمفهوم 

الكمال في الشكل.

وحتى وإن بدت الصورة المثالية للجسد -التي تقدمها 

في  دائًما  تتمّثل  والتي  المختلفة،  اإلعالم  وسائل 

المشاهدات،  معظم  لدى  واقعية  غير  النحافة- 

محاوالت  لمالحقة  الحافز  لديهن  يخلق  قد  ذلك  فإن 

التجميل،  برامج  تدعو  كما  أجسادهن  صورة  تحسين 

قليلة من  نماذج  تركز على  البرامج  تلك  أن  والمالحظ 

ا في شكلهم، كما  األشخاص الذين حققوا تحوًلا دراميًّ

تركز على حالة الرضا التي يحظى بها هؤالء األفراد بعد 

إجراء التجميل، وتغليب السعي إلثارة االندهاش لدى 

المشاهدين على التوعية بالمخاطر التي قد تنجم عن 

بعض هذه العمليات، وطمأنة مشاعرهم نحو إجرائها، 

والمواقع  الصفحات  من  العديد  انتشار  مع  خاصة 

أســـهم التطـــور اإلعامـــي وتســـليط 
الضـــوء علـــى صناعـــة التجميـــل فـــي خلـــق 
الرغبـــة لـــدى قطـــاع عريـــض مـــن األفـــراد 
فـــي المجتمـــع إلجـــراء عمليـــات تجميـــل؛ 
وكســـب  الشـــكل،  تحســـين  فـــي  أمـــًلا 
مزيـــد مـــن القبـــول المجتمعـــي، وبالتالـــي 

الثقـــة بالنفـــس.
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وشركات  التجميل،  لمراكز  الدعائية  اإللكترونية 

في  جديد  هو  ما  كل  لعرض  التجميل،  مستحضرات 

عالم التجميل، ولتسهيل التواصل مع العمالء للحجز 

واالستفسار وخالفه.

مخاطر عمليات التجميل

فإن  التجميلية،  الجراحات  بعض  فوائد  من  الرغم  على 

أو  الندبات  ظهور  ومنها:  المخاطر،  من  العديد  لها 

التشوهات، وعدم اختفاء آثار العملية في بعض األحيان، 

على  للحصول  مرة  من  أكثر  العملية  تكرار  إلى  والحاجة 

النتيجة المطلوبة، كما أن بعضها يزول تأثيره مع الوقت، 

البعض  إلى جانب معاناة  والبوتكس،  الفيلر  مثل حقن 

المزاجية، مثل:  الحالة  من مشاعر سلبية، وتقلبات في 

االكتئاب أو العصبية المفرطة، فضًلا عن اإلصابة بنوع 

من اإلدمان تجاه إجراء هذه العمليات، والشعور بالرغبة 

الملحة في تغيير المظهر العام.

إن ما يحدث في مصر  القول  في ضوء ما سبق، يمكن 

على  هو  بل  بأثره،  العالم  في  يحدث  عما  بمعزل  ليس 

كل  القيمية في  المنظومة  تغيرت  له، فقد  تاج 
ِ
ن األرجح 

أنحاء العالم، وذلك ما أكدته نتائج المسح العالمي للقيم، 

من  التحول  هي  األساسية  نتائجه  إحدى  كانت  والذي 

لذلك  -تبًعا  وتغيرت  المادية،  القيم  إلى  المعنوية  القيم 

التحول- اهتمامات األفراد وميولهم، واختلفت مقاييس 

المثاليـــة  الصـــورة  بـــدت  وإن  حتـــى 
وســـائل  تقدمهـــا  التـــي  المـــرأة  لجســـد 
اإلعـــام المختلفـــة، والتـــي تتمثّـــل دائًمـــا 
فـــي النحافـــة، غيـــر واقعيـــة لـــدى معظـــم 
المشـــاهدات، فـــإن ذلـــك قـــد يخلـــق لديهـــن 
تحســـين  محـــاوالت  لماحقـــة  الحافـــز 
التجميـــل. برامـــج  تدعـــو  كمـــا  صورتهـــن 

الجمال وعلى الرغم من أنه على مر العصور كانت هناك 

األشخاص،  لدى  أهمية  لها  وكانت  للجمال،  مقاييس 

لدى  أولوية  بالمظهر  االهتمام  وأصبح  اختلفت،  فإنها 

كل من الرجل والمرأة. وعلى الرغم من أهمية المظهر، 

فإنه  التعامل،  في  األفراد  لدى  انطباع  من  يعطيه  وما 

العديد  مواجهة  فإن  ثّم  ومن  الجوهر،  أهمية  ينفي  ال 

عودة  تقتضي  االجتماعية  والمشكالت  التحديات  من 

االهتمام ببناء الشخصية، والقيم المجتمعية، تلك التي 

مع  بالتوازي  والمجتمع،  األسرة  استقرار  على  تعمل 

االهتمام بالمظهر.

الهوامش والمراجع
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وسائل التواصل االجتماعي ومواجهة خطاب الكراهية )*(

عــــرض:

 باحث سياسي - إدارة القضايا االستراتيجية
ــقــرار مــركــز الــمــعــلــومــات ودعــــم اتـــخـــاذ ال

أ. رانيـا سليمان سعد الدين

انتشـــر خطـــاب الكراهيـــة بصـــورة كبيـــرة فـــي الســـنوات 

الخمـــس الماضيـــة؛ حيـــث تصاعـــدت األيديولوجيـــات 

العالـــم:  مســـتوى  علـــى  المتطرفـــة  السياســـية 

ففـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، اعتـــاد الرؤســـاء 

ـــد السياســـي مـــن خـــالل  األمريكيـــون علـــى حشـــد التأيي

تشـــويه ســـمعة المهاجريـــن المكســـيكيين بوصفهـــم 

»مجرميـــن« و »مغتصبيـــن« يغـــزون أمريـــكا، ومـــن 

ــا«  ــامح مطلًقـ ــدم التسـ ــة »عـ ــج لسياسـ ــالل الترويـ خـ

ل قانـــون الهجـــرة، وأصبـــح  zero tolerance policy ُعـــدِّ

ــي  ــي. وفـ ــكل عقابـ ــم بشـ ــن آبائهـ ــال عـ ــل األطفـ يفصـ

ويلســـون«  »ريتشـــارد  مـــن  كل  نشـــر  اإلطـــار،  هـــذا 

 »Molly Land« »ـــد ـــي الن »Richard A. Wilson« و »مول

علـــى وســـائل  الكراهيـــة  بعنـــوان: »خطـــاب  دراســـة 

ـــي  ـــوى«، والت ـــى المحت ـــة عل التواصـــل االجتماعـــي: الرقاب

ـــَرت فـــي سلســـلة األوراق والتقاريـــر الصـــادرة عـــن 
ِ

ُنش

العـــام  فـــي  »كونيتيكـــت«،  بجامعـــة  الحقـــوق  كليـــة 

تناولتـــه  مـــا  أهـــم  توضيـــح  وُيمكـــن   ،2021 الجـــاري 

ــي:  ــا يلـ ــة فيمـ الدراسـ

1. مناقشـــة خطـــاب الكراهيـــة فـــي 
المتحـــدة الواليـــات 

كيفيـة  حـول  حـاد  نقـاش  المتحـدة  الواليـات  فـي  دار 

القانونيـة  األطـر  إن  حيـث  الكراهيـة،  خطـاب  مواجهـة 

َعْت 
ِ

المسـؤولة عن التعاطي مع خطاب الكراهية وض

فـي عالـم مـا قبـل اختـراع اإلنترنـت، ومن ثـمَّ فهي بحاجة 

أنصـار  حـاول  وقـد  هـذا،  عاجـل.  بشـكل  التحديـث  إلـى 

محـددة  تعريفـات  وضـع  الكراهيـة  خطابـات  مواجهـة 

ذلـك  ومـع  ُيجـرَّم،  حتـى  الكراهيـة  خطـاب  لمفهـوم 

تعريـف  وضـع  األمريكيـة  العليـا  المحكمـة  رفضـت 

ـر مزيـًدا مـن الحمايـة للخطابـات  دسـتوري لـه؛ مّمـا وفَّ

أن  إلـى  الدراسـة  أشـارت  اإلطـار،  هـذا  وفـي  المسـيئة. 

مـن اضطهـاد  تاريـخ طويـل  لديهـا  المتحـدة  الواليـات 

األقليـات، وكان آخرهـا توجيـه اتهامـات إلـى حركـة »حيـاة 

واعتبـار  الكراهيـة،  خطـاب  بممارسـة  مهمـة«  السـود 

ل تهديًدا أكبر من التمييز العنصري،  البعض أنها ُتشكِّ

وهـو مـا جعـل بعضهم يقول: إن العالج بات أسـوأ من 

الكراهيـة. بخطابـات  األمـر  ـق  يتعلَّ عندمـا  المـرض 

رغـــم الجوانـــب اإليجابيـــة لوســـائل التواصـــل االجتماعـــي؛ حيـــث ســـهَّلت عمليـــة تدفـــق المعلومـــات بحريـــة 

لَّت بصـــورة ســـلبية فـــي العديـــد مـــن الـــدول للترويـــج لخطابـــات الكراهيـــة؛ مّمـــا 
ِ
وبســـرعة كبـــرى، فقـــد اســـتُغ

ـــب تعزيـــز أدوات اإلشـــراف علـــى المحتـــوى. يتطلَّ
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الواليـات  فـي  الكراهيـة  خطابـات  وضـع  وبدراسـة 

المتحـدة، ُيمكـن اسـتخالص ثـالث نقـاط رئيسـة، وهـي:

ال توجـد أدلـة كافيـة علـى أن خطـاب الكراهيـة الـذي 	 

ال يرقـى إلـى مسـتوى التحريـض أو التهديد الحقيقي 

يسـبب الضـرر المنسـوب إليـه.

قوانيـن خطـاب الكراهيـة ال تقلـل بشـكل فّعـال من 	 

األضـرار المفترضة.

لمواجهـة 	  الموضوعـة  القوانيـن  نجـاح  حـال  فـي 

الضـرر  فـإن  أضـراره،  تقليـل  فـي  الكراهيـة  خطـاب 

الـذي يلحـق بالشـرعية الديمقراطيـة وحريـة التعبيـر 

أكبـر. سـيكون 

ـن دعاة حرية التعبيـر من الفوز  وبنـاًء علـى مـا سـبق تمكَّ

فـي بدايـة القـرن الحـادي والعشـرين مـن إثبـات وجهـة 

نظرهـم فـي المحاكـم األمريكية، ومن ثم االسـتمرار في 

نشـر خطابـات الكراهية.

2. تداعيات خطاب الكراهية على اإلنترنت 

نوعيـة  بشـأن  للمناقشـات  الطويـل  التاريـخ  رغـم 

الخطاب السياسـي المقبول، فإن شـركات التكنولوجيا 

الخطـاب  نشـر  فـي  كبيـر  دور  لهـا  أصبـح  العالميـة 

السياسي الشعبوي؛ حيث أدى ظهور مواقع التواصل 

االجتماعـي إلـى تحويـل مسـار المناقشـات حـول خطاب 

الكراهية، وأصبحت هي السـاحة األولى لمناقشـة اآلراء 

هـذا  وفـي  السياسـية.  القضايـا  أهـم  حـول  المختلفـة 

السـياق، ُيمكـن القـول بـأن هنـاك العديـد مـن الجوانـب 

ووسـائل  الديمقراطيـة  بيـن  العالقـة  حـول  اإليجابيـة 

تدفـق  عمليـة  لت  سـهَّ حيـث  االجتماعـي؛  التواصـل 

المعلومـات بحريـة وبسـرعة كبـرى، وبالتالـي أصبـح مـن 

الممكـن التواصـل بيـن الحكومـة والمواطنيـن بشـكل 

التواصـل  وسـائل  لَّت 
ِ

اسـُتغ فقـد  ذلـك  ومـع  مباشـر، 

الـدول  مـن  العديـد  فـي  سـلبية  بصـورة  االجتماعـي 

يكـون  مـا  عـادة  والـذي  الشـعبوي،  للخطـاب  للترويـج 

التمييـز  عـن  ومعبـًرا  الفظـة  باإلهانـات  ومليًئـا  ا  مصـوًر

األجانـب. وكراهيـة  والتعصـب  العنصـري 

باللـوم  المراقبيـن  بعـض  ُيلقـي  سـبق،  مـا  علـى  وبنـاًء 

علـى مواقـع التواصـل االجتماعـي فـي التأثيـر سـلًبا علـى 

ر خطابـات  آراء المواطنيـن، وهـو مـا أدى بـدوره إلـى تجـذُّ

عبـر  التضليـل  حمـالت  أن  آخـرون  يـرى  كمـا  الكراهيـة، 

اإلنترنـت قـد قوضـت االنتخابـات الديمقراطيـة، وأثَّـرت 

علـى نتيجـة التصويت بشـأن خـروج بريطانيا من االتحاد 

األوروبـي، وكذلـك االنتخابـات الرئاسـية األمريكيـة لعـام 

األكثـر  هـم  الشـعبويين  القـادة  أن  موضحيـن   ،2016

حيـث  االجتماعـي؛  التواصـل  مواقـع  مـن  اسـتفادة 

الجمهـور،  إلـى  مباشـرة  رسـائلهم  نقـل  مـن  نهـم  تمكِّ

المضللـة  المعلومـات  نشـر  البعـض  واسـتغالل 

وتأجيـج المواطنيـن ضـد خصومهـم السياسـيين، وهي 

الرقميـة«.  »الشـعبوية  اسـم  عليهـا  ـق 
ِ
ُأطل ظاهـرة 

مواقـع  إلـى  الكراهيـة  خطابـات  انتقـال  فـإن  كذلـك 

علـى  أسـهل  األمـر  جعـل  قـد  االجتماعـي  التواصـل 

ارتباطهـا  ومـدى  الظاهـرة  لدراسـة  المختصيـن 

التطـور  مـع  ثـمَّ  ومـن  الكراهيـة،  جرائـم  معـدل  بزيـادة 

عبـر  المعلومـات  إلـى  الوصـول  التكنولوجـي، وسـهولة 

مواقـع التواصـل االجتماعـي، لـم تُعـد هنـاك مصداقيـة 

خطابـات  بـأن  األمريكيـة  العليـا  المحكمـة  لحجـة 

مـن  العديـد  لوجـود  ا  نظـًر ا؛  أضـراًر ث 
ِ
ُتحـد ال  الكراهيـة 

بينهمـا. عالقـة  وجـود  علـى  واإلثباتـات  األدلـة 

3. معايير مواجهة خطاب الكراهية

الكراهيـــة  خطـــاب  مواجهـــة  بمعاييـــر  المقصـــود 

القواعـــد   The Platform Law of Hate Speech

بشـــأن  االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  طورتهـــا  التـــي 

المحتـــوى، وكيفيـــة التعامـــل مـــع المحتـــوى المخالـــف 

لهـــذه القواعـــد، بمـــا فـــي ذلـــك خطابـــات الكراهيـــة. وفـــي 

ـــت مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي  ــياق، تعرضَّ ــذا السـ هـ

خطابـــات  مـــع  لتســـاهلها  كبيـــرة  بصـــورة  للهجـــوم 

بـــل مســـتخدميها؛ لذلـــك 
ِ
الكراهيـــة المنشـــورة مـــن ق

نظـــام  علـــى  تعديـــالت  إدخـــال  إلـــى  ســـعت بعضهـــا 

عملهـــا لمنـــع مثـــل هـــذه الخطابـــات. ففـــي عـــام 2019، 

حذفـــت مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي: »فيـــس بـــوك«، 
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خطابـــات  مـــن   %72 نحـــو  »تويتـــر«  و  »جوجـــل+«،  و 

تنتهـــك  والتـــي  عبـــر منصاتهـــا،  المنشـــورة  الكراهيـــة 

األوروبيـــة.  بالمفوضيـــة  الخاصـــة  الســـلوك  مدونـــة 

وفـــي اإلطـــار ذاتـــه، اختلـــف تعريـــف خطـــاب الكراهيـــة 

فـــه موقـــع  بيـــن مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي؛ حيـــث ُيعرِّ

»يوتيـــوب« بأنـــه الخطـــاب الـــذي يحـــثُّ علـــى العنـــف أو 

ـــد أن  ـــر« فهـــو يُع ـــة. أمـــا بالنســـبة لموقـــع »تويت الكراهي

ج للعنـــف 
ِ
الخطـــاب يُحـــض علـــى الكراهيـــة إذا كان يـــرو

ضـــد اآلخريـــن، أو ُيهددهـــم بشـــكل مباشـــر، وبالتالـــي 

فهـــو يســـمح ببعـــض خطابـــات الكراهيـــة مـــا دامـــت 

ــع »فيـــس  ــا يخـــص موقـ ــف. وفيمـ ــى العنـ ــث علـ ال تُحـ

مفهـــوم  تحديـــد  نطـــاق  فـــي  األوســـع  فهـــو  بـــوك« 

فـــه بأنـــه أي خطـــاب عنيـــف  خطـــاب الكراهيـــة؛ حيـــث ُيعرِّ

أو غيـــر إنســـاني، أو أي بيانـــات تصـــف البعـــض بالدونيـــة، 

أو تدعـــو إلـــى اإلقصـــاء أو الفصـــل العنصـــري. 

خاصيـة  و«تويتـر«  بـوك«  »فيـس  مـن  كلٌّ  ويوفـر  هـذا، 

اإلبالغ عن أي محتوى مسيء، ومن ثمَّ ُيحَذف المحتوى، 

وقـد يصـل األمـر إلـى حظـر الحسـاب عـن مشـاركة أي 

ـف  محتـوى يشـتمل علـى مصطلحـات أو تعبيـرات ُتصنَّ

كخطـاب كراهيـة. وتأتـي هذه اإلجـراءات لمواجهة التأثير 

اإلنترنـت،  عبـر  المنشـورة  الكراهيـة  لخطابـات  السـلبي 

ـه البعـض انتقـادات إلى مواقـع التواصل  ومـع ذلـك يوجِّ

علـى  بهـا  المنشـور  المحتـوى  تحظـر  ألنهـا  االجتماعـي 

أسـاس المضمـون وليـس السـياق العـام. 

٤. نحو تعديل المحتوى حسب السياق

مـن  عـدًدا  االجتماعـي  التواصـل  مواقـع  وضـع  رغـم 

القيـود علـى خطابـات الكراهيـة، فـإن النهـج الـذي تتبعه 

فـي  شـامل  وغيـر  محـدد  غيـر  زال  مـا  المواقـع  هـذه 

الوقـت ذاتـه؛ حيـث إنهـا ال تهتـم بالسـياق الـذي ُيْنَشـر 

إلـى  ماسـة  حاجـة  فهنـاك  ثـمَّ  ومـن  المحتـوى،  فيـه 

إعـادة تقويـم السياسـات الخاصـة بمواجهـة خطابـات 

الكراهيـة لدمـج السـياق مـع المحتـوى، وبالتالي تضييق 

عبـر  المنشـورة  ا  ضـرًر األكثـر  الحـاالت  لحظـر  نطاقهـا 

وسـائل التواصـل االجتماعـي المختلفـة، وحمايـة حريـة 

التعبيـر فـي الوقـت ذاتـه. هـذا، وقـد دلَّلـت الدراسـة علـى 

أهميـة السـياق فـي تحليـل الخطـاب مـن خـالل ضـرب 

لــ »الروهينجـا«، فقـد  مثـال حـول الخطابـات المعاديـة 

ال يكـون لهـا تأثيـر سـلبي فـي دولـة تقبـع تحـت سـيطرة 

تتبّنـى  التـي  الـدول  عكـس  علـى  اسـتبدادية،  حكومـة 

وهـو  للعنصريـة،  مناهضـة  ديمقراطيـة  سياسـات 

وعلـى  االجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  بعـض  تـه  أقرَّ مـا 

رأسـها »يوتيـوب« و«تويتـر«، ومـع ذلك فهـذه المواقع 

العـام  السـياق  لدراسـة  دقيقـة  وسـائل  تسـتخدم  ال 

المحتـوى. تحليـل  أثنـاء 
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الُمشـفرة  الرسـائل  خطـورة  تكمـن  ذاتـه،  اإلطـار  وفـي 

قـد  حيـث  عليهـا؛  التعـرُّف  يمكـن  ال  قـد  والتـي  ـا،  ضمنيًّ

يستخدم البعض كلمات ُمشفرة تُحض على الكراهية، 

ولكنهـا غيـر ُمدرجـة ضمـن قائمـة الكلمـات المحظـورة 

علـى مواقـع التواصـل االجتماعـي. وهـو مـا تـم بالفعـل 

فـي الحـضِّ علـى بعـض أعمـال اإلبـادة الجماعيـة علـى 

مسـتوى العالـم، ومنهـا اإلبـادة ضـد »الروهينجـا«؛ حيث 

اعتبرتهـا  التـي  والكلمـات  الرمـوز  بعـض  مت 
ِ
اسـُتخد

ـن  مواقـع التواصـل االجتماعـي أنهـا خرافـات، ولـم يتمكَّ

مـن تفسـيرها سـوى المنتميـن إلـى هـذه الثقافـات. 

ـــز آليـــات  وفـــي الختـــام، أوصـــت الدراســـة بضـــرورة تعزي

مواقـــع  عبـــر  المنشـــور  للمحتـــوى  الدقيـــق  التقييـــم 

التواصـــل االجتماعـــي، بمـــا يضمـــن دراســـة الســـياق 

والتـــي  الُمشـــفرة،  المصطلحـــات  واكتشـــاف  العـــام، 

تهـــدف إلـــى نشـــر الكراهيـــة، وذلـــك مـــن خـــالل دمـــج 

الـــذي  البشـــري  العامـــل  مـــع  االصطناعـــي  الـــذكاء 

يتســـم بالمهـــارة للكشـــف عـــن المحتويـــات المســـيئة، 

ـــن اللهجـــات واللغـــات المحليـــة  مـــع توفيـــر آليـــات تتضمَّ

المختلفـــة، والتـــي قـــد ُتســـَتْخدم فـــي إرســـال رســـائل 

ُمشـــفرة تُحـــض علـــى الكراهيـــة والعنـــف. 
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)*( Abbas J, Wang D, Su Z, Ziapour A, “The Role of Social Media in the Advent of COVID-19 Pandemic: Crisis Management, Mental 
Health Challenges and Implications”, Risk Management and Healthcare Policy Journal, 12 May 2021.

أزمة كورونا ودور مواقع التواصل االجتماعي )*(

عــــرض:

 باحث سياسي - إدارة القضايا االستراتيجية
ــقــرار مــركــز الــمــعــلــومــات ودعــــم اتـــخـــاذ ال

أ. فيصـل عبـد اهلل

أزمـات  عـدة  مـن  اإلنسـانية  الحضـارات  عانـت  وقـد 

صحيـة خطيـرة، وواجهـت العديـد مـن األوبئـة علـى مـر 

التاريـخ، والتـي فاقمـت مـن مشـكالت الصحـة العامـة، 

وأثَّـرت بالسـلب علـى رفاهية البشـر، وصحتهم العقلية 

تسـبَّب  وقـد  المجتمعـات،  مختلـف  فـي  والنفسـية 

صحـة  أزمـة  خلـق  فـي  مؤخـًرا  كورونـا  جائحـة  ظهـور 

التفاعـالت  تقييـد  إلـى  األزمـة  أدت  إذ  عالميـة؛  نفسـية 

االقتصاديـة  واألنشـطة  االجتماعيـة،  والتجمعـات 

وإجـراءات  االحترازيـة  التدابيـر  بفعـل  وذلـك  العالميـة، 

اإلغـالق الكلـي والجزئـي فـي جميـع أنحـاء العالـم؛ ممـا 

ارتفـاع حـاد فـي مسـتويات البطالـة، والقلـق،  نتـج عنـه 

أخـرى. نفسـية  واضطرابـات  واالكتئـاب 

ـدت العديـد مـن الدراسـات أن تزايـد وتيـرة  وفـي حيـن أكَّ

النشرات اإلخبارية بشأن جائحة كورونا، وأعداد الوفيات 

الصحـة  مخاطـر  حـدة  مـن  فاقـم  قـد  عنهـا،  الناجمـة 

العقليـة والنفسـية عالميـا، سـاهمت مواقـع التواصـل 

االجتماعـي فـي تكثيـف المعلومـات المتعلقـة باألزمـة 

أسـفر  ممـا  بالجائحـة؛  المرتبطـة  العالميـة  الصحيـة 

ـرد.  عـن تنامـي مخـاوف الجمهـور تجاههـا بشـكل مطَّ

 Risk Management( وفـي هـذا اإلطار، نشـرت صحيفـة

»دور  بعنـوان:  بحثيـة  ورقـة   )and Healthcare Policy

مواقـع التواصـل االجتماعـي إبَّـان جائحـة كورونـا.. 

وانعكاسـاتها«،  النفسـية  الصحـة  أزمـات  إدارة 

م رؤى حـول كيفيـة تقليل التداعيات السـلبية  والتـي تقـدِّ

لجائحـة كورونـا علـى الصحـة النفسـية والعقليـة.

اسـتخدام منصـات  إمكانيـة  بحـث  الورقـة  وتسـتهدف 

التواصـل االجتماعـي لتوعيـة الجمهـور بشـأن عواقـب 

الجائحـة،  عـن  الناجمـة  والنفسـية  العقليـة  الصحـة 

فضـًلا عـن إدارة األزمـة العالميـة عبـر إتاحـة المعلومات 

الصحيـة الموثـوق بهـا في جميـع أنحاء العالم، من أجل 

اليقيـن والخـوف والضغـط النفسـي  تبديـد حالـة عـدم 

الناجمـة عـن األزمـة.

منصــة  االجتماعــي:  التواصــل  مواقــع 
للمعلومــات والتواصــل أثنــاء الجائحــة

حيـاة  أنمـاط  تغييـر  إلـى  كورونـا  جائحـة  تفشـي  أدى 

ذلـك  ـى  تجلَّ وقـد  الوقائيـة،  للتدابيـر  اسـتجابًة  الجماهيـر 

ــة  ــا بكارثـــة صحيـــة عالميـ يُنـــذر االســـتخدام المفـــرط لمواقـــع التواصـــل االجتماعـــي إبَّـــان جائحـــة كورونـ

جديـــدة؛ إذ إنـــه رغـــم المكاســـب االجتماعيـــة المتحققـــة عبـــر هـــذه المواقـــع، ال ســـيما فـــي ذروة موجـــات الجائحـــة، 

فقـــد أحدثـــت تأثيـــرات بالغـــة الخطـــورة علـــى الصحـــة النفســـية والعقليـــة لألفـــراد.
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لألفـراد،  الصحـي  بالسـلوك  المرتبطـة  التغييـرات  فـي 

واسـتخدام  االجتماعـي،  التباعـد  علـى  الحفـاظ  مثـل: 

اليديـن، وغيرهـا  المطهـرات، وارتـداء األقنعـة، وغسـل 

مـت  قدَّ الصـدد،  هـذا  وفـي  االحترازيـة.  اإلجـراءات  مـن 

للمعلومـات  منصـة  االجتماعـي  التواصـل  مواقـع 

علـى  للحصـول  يسـعون  الذيـن  لألشـخاص  المحّدثـة 

معلومـات صحيـة مرتبطـة بالوبـاء، األمـر الـذي أدى إلـى 

زيادة استخدامها؛ مما أسهم في تغيير نمط السلوك 

االجتماعـي والصحـي لـدى األفـراد، ورفـع درجـات الوعـي 

معهـا.  ـف  التكيُّ ومحاولـة  االحترازيـة،  بالتدابيـر 

ولـم يقتصـر األمـر عنـد رفـع مسـتويات الوعـي الصحـي 

لـدى سـكان العالـم فحسـب، بـل تجـاوزه إلـى دور حيـوي 

اضطلعـت بـه مواقـع التواصـل االجتماعـي فـي تعزيـز 

تعزيـز  خـالل  مـن  األفـراد،  بيـن  االجتماعيـة  الروابـط 

خـالل  واألقـران  األصدقـاء  بيـن  االفتراضـي  التواصـل 

فتـرات اإلغـالق والقيـود المفروضـة لمكافحـة انتشـار 

الجائحـة؛ األمـر الـذي سـاهم فـي الحفـاظ علـى الروابـط 

بيـن األفـراد، وتخفيـف حـدة التأثيـرات السـلبية للعزلـة 

المنزلـي.  للعـزل  الطويلـة  الفتـرات  أثنـاء  االجتماعيـة 

ا  إضافـًة لذلـك، لعبـت مواقـع التواصـل االجتماعـي دوًر

بالـغ التأثيـر في توفير منصـات لدعم ومواصلة العملية 

الدراسـية؛  والتخصصـات  المراحـل  لكافـة  التعليميـة 

كورونـا  أزمـة  فرضتهـا  التـي  الطارئـة  الحالـة  أجبـرت  إذ 

الجامعـات والمؤسسـات التعليميـة علـى تبديـل نمـط 

التعليـم، واعتمـدت علـى التعليـم االفتراضـي مـن خـالل 

التكنولوجيـا.  اسـتخدام 

والعقليـــة،  النفســـية  الصحـــة  مســـتوى  وعلـــى 

اضطلعـــت مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي بـــدور إيجابـــي 

فـــي التخفيـــف مـــن التداعيـــات الســـلبية للجائحـــة علـــى 

الصحـــة النفســـية والعقليـــة، إذ تـــمَّ تدشـــين قنـــوات 

َبـــل المتطوعيـــن مـــن الخبـــراء 
ِ
إعالميـــة مختلفـــة مـــن ق

واألطبـــاء والمعالجيـــن النفســـيين إلتاحـــة المعلومـــات، 

ورفـــع درجـــة الوعـــي بشـــأن األضـــرار الصحيـــة والنفســـية 

ــا. الناجمـــة عـــن أزمـــة كورونـ

مواقــع التواصــل االجتماعــي واحتــواء 
التأثيــرات النفســية والعقليــة للجائحــة

 The US Census( األمريكـي«  اإلحصـاء  »مكتـب  قـام 

بإجـراء عمليـة مسـح   ،2020 عـام  ديسـمبر  فـي   ،)Bureau

االكتئـاب  أعـراض  دراسـة  أجـل  مـن  األفـراد  مـن  لعينـة 

أن  والتـي وجـدت  لديهـم،  المرتفعـة  القلـق  ومسـتويات 

أكثر من 42% من األشـخاص يعانون من هذه األعراض، 

اإلجهـاد  بشـأن  مماثلـة  اسـتطالع  نتائـج  كشـفت  كمـا 

عينـة  دراسـة  بعـد  كورونـا،  جائحـة  عـن  الناجـم  النفسـي 

مكونـة مـن 239 شـخًصا عبـر الهاتـف فـي أبريـل عـام 2020، 

أن حوالـي 46% لديهـم أعـراض قلـق، ونحـو 22% يعانـون 

مـن أعـراض االكتئـاب، وحوالـي 5% لديهم أفـكار انتحارية. 

ونتيجـة لذلـك، أطلقت الحكومة األمريكية خدمة هاتفية 

عـن ُبعـد لمعالجـة أعـراض األزمـات النفسـية فـي جميع 

اإلغـالق  عمليـات  تخفيـف  أعقـاب  وفـي  البـالد،  أنحـاء 

والقيود المفروضة على التباعد االجتماعي في ديسـمبر 

عـام 2020، جمعـت الخدمـة الهاتفيـة بيانـات نحـو 43 ألـف 

شـخص، ووجـدت أن حوالـي 9% مـن األشـخاص يعانـون 

االكتئـاب،  مـن  يعانـون   %4 ونحـو  القلـق،  أعـراض  مـن 

ر بنحـو 12% ألفـراد يعانـون مـن  والنسـبة العليـا التـي ُتقـدَّ

إجهـاد نفسـي ناجـم عـن ظـروف جائحـة كورونـا.

منصـات  أن  إلـى  الدراسـة  أشـارت  آخـر،  جانـب  وعلـى 

التواصـل االجتماعـي وفرت وصوًلا سـهًلا للحصول على 

تقييـم  مـن  الجماهيـر  ـن  مكَّ الصحيـة؛ ممـا  المعلومـات 

المخـاوف  وإدارة  العامـة  بالصحـة  المتعلقـة  المخاطـر 

الصحيـة العالميـة، حتى أصبح اسـتخدام هذه المنصات 

ـب بـه علـى مـدار موجـات الجائحـة. مصـدر ارتيـاح ُمرحَّ

العالم على موعد مع أزمة صحية جديدة

رغـــم األدوار والتأثيـــرات اإليجابيـــة ســـالفة الذكـــر لمواقـــع 

ـــدت  أكَّ كورونـــا،  جائحـــة  ـــان  إبَّ االجتماعـــي  التواصـــل 

المواقـــع  لهـــذه  الُمفـــرط  االســـتخدام  أن  الدراســـة 

قـــد تســـبَّب فـــي العديـــد مـــن االضطرابـــات النفســـية 

ــأن  ــات بـ ــر والدراسـ ــادت بعـــض التقاريـ ــة؛ إذ أفـ والعقليـ
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االجتماعـــي، التواصـــل  لمواقـــع  المفـــرط   االســـتخدام 

أو إدمـــان هـــذه المواقـــع، يقـــود إلـــى مســـتويات مرتفعـــة 

مـــن القلـــق والتوتـــر، واالضطرابـــات العقليـــة، وهـــو األمـــر 

الـــذي حاولـــت الدراســـة تســـليط الضـــوء عليـــه، وانتهـــت 

المفـــرط  االســـتخدام  هـــذا  كـــون  علـــى  التأكيـــد  إلـــى 

لمواقـــع التواصـــل االجتماعـــي -بفعـــل الفتـــرات الطويلـــة 

التـــي خضـــع فيهـــا ســـكان العالـــم للعـــزل المنزلـــي- ُينـــذر 

ــب  ــم المكاسـ ــه رغـ ــدة؛ إذ إنـ ــة جديـ ــة عالميـ ــة صحيـ بأزمـ

االجتماعيـــة المتحققـــة عبـــر مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي 

فـــي  لـــة  والمتمثِّ كورونـــا،  جائحـــة  موجـــات  ذروة  ـــان  إبَّ

الحصـــول علـــى الدعـــم العاطفـــي والمعلوماتـــي ودعـــم 

ـــال للتواصـــل المباشـــر بيـــن  األقـــران، وإيجـــاد بديـــل فعَّ

ث تلـــك المواقـــع تأثيـــرات 
ِ
البشـــر، ففـــي المقابـــل ُتحـــد

بالغـــة الخطـــورة علـــى الصحـــة العقليـــة، األمـــر الـــذي 

يقتضـــي ضـــرورة أخـــد قســـط مـــن الراحـــة باالبتعـــاد -ولـــو 

قليـــًلا- عـــن مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي. 

بـــد  ال  أنـــه  الدراســـة  أوضحـــت  ذلـــك،  علـــى  عـــالوًة 

مـــن اتخـــاذ التدابيـــر الصحيـــة الوقائيـــة ليـــس فقـــط 

ــا يخـــص  ــا فيمـ ــا، وإنمـ تجـــاه مكافحـــة فيـــروس كورونـ

والتعامـــل  والعقليـــة،  النفســـية  الصحـــة  حمايـــة 

 مـــع التداعيـــات الســـلبية للجائحـــة فـــي هـــذا الصـــدد،

ـــدول ذات معـــدالت النمـــو االقتصـــادي  ال ســـيما فـــي ال

مـــن  األدنـــى  الحـــد  إلـــى  تفتقـــر  حيـــث  المنخفـــض؛ 

مـــت الدراســـة  الرعايـــة الجســـدية والنفســـية، وقـــد قدَّ

عـــدة توصيـــات بشـــأن معالجـــة التأثيـــرات النفســـية 

يمكـــن  إذ  كورونـــا؛  جائحـــة  خلَّفتهـــا  التـــي  والعقليـــة 

ــل  ــن أجـ ــوُع مـ ــيين التطـ ــن النفسـ ــاء والمعالجيـ لألطبـ

تقديـــم المســـاعدات والدعـــم النفســـي لتخفيـــف حـــدة 

التأثيـــرات، ويمكـــن تدشـــين خطـــوط وقنـــوات  تلـــك 

اتصـــال عبـــر اإلنترنـــت لتقديـــم نصائـــح للمواءمـــة بيـــن 

اســـتخدام مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي فـــي تقليـــل 

االجتماعـــي  التباعـــد  نتيجـــة  باالغتـــراب  اإلحســـاس 

وغيـــاب التواصـــل المباشـــر، وفـــي الوقـــت ذاتـــه بلـــورة 

اســـتراتيجيات تحـــد مـــن إدمـــان تلـــك المواقـــع؛ حفاًظـــا 

علـــى الصحـــة النفســـية والعقليـــة لألفـــراد.

واألهـــم مـــن ذلـــك كلـــه أنـــه علـــى دول العالـــم أن تتكاتـــف 

مـــع بعضهـــا البعـــض مـــن أجـــل احتـــواء انتشـــار جائحـــة 

كورونـــا، والتغلـــب عليهـــا كـــي ال يضطـــر األفـــراد إلـــى 
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التعـــرض لفتـــرات رتيبـــة مـــن الحجـــر المنزلـــي بيـــن الحيـــن 

واآلخـــر، وذلـــك لمـــا لهـــا مـــن تداعيـــات نفســـية وصحيـــة 

طويلـــة  اســـتراتيجيات  ـــب  يتطلَّ الـــذي  األمـــر  ســـلبية، 

المـــدى تســـتهدف باألســـاس تطويـــر أنظمـــة الرعايـــة 

ـــت  الصحيـــة، وتقليـــل معـــدالت هشاشـــتها التـــي تجلَّ

ـــان الموجـــات المختلفـــة للجائحـــة.   بوضـــوح إبَّ
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)*( Rachael Piltch-Loeb, Examining the effect of information channel on COVID-19 vaccine acceptance, 2021.

تأثير المعلومات على القبول المجتمعي
لتلقي لقاحات كورونا)*(

عــــرض:

 باحث اجتماعي - إدارة القضايا االستراتيجية
ــقــرار مــركــز الــمــعــلــومــات ودعــــم اتـــخـــاذ ال

أ. نــورا حسن أحمد

القنـوات  »أثـر  وفـي هـذا اإلطـار أشـارت دراسـة بعنـوان: 
ارتفـاع  إلـى  كوفيـد-19«،  لقـاح  ـل  تقبُّ علـى  المعلوماتيـة 
اللقاحـات  علـى  الحصـول  بشـأن  األفـراد  تـردد  مسـتوى 
األمريكيـة،  المتحـدة  الواليـات  فـي  لكوفيـد-19  المضـادة 
نتيجـة انتشـار المعلومـات الخاطئة بشـأن اللقاحات على 
وسائل اإلعالم اإللكترونية، والتي تسببت في نشر توعية 
سـلبية بشـأن اللقاحـات؛ ممـا أسـفر عـن رفـض العديـد 
اسـتخدام  ضـرورة  مؤكـدة  اللقاحـات،  ـي  تلقِّ األفـراد  مـن 
القنـوات المعلوماتيـة األكثـر شـيوًعا، ومنهـا علـى سـبيل 
المثـال ال الحصـر: التلفزيـون الوطنـي، والصحف الوطنية، 
لنشر المعلومات الصحيحة بشأن درجة أمان اللقاحات.

الدراسـة أن كل وسـيلة إعالميـة تغطـي -تقريًبـا-  وأكـدت 
قنـوات  باعتبارهـا  الوسـائل  هـذه  وتقـوم  التطـورات،  آخـر 
لـة فـي وسـائل  معلوماتيـة، سـواء تقليديـة أو حديثـة ممثَّ
الخاصـة  المعلومـات  بمشـاركة  االجتماعـي،  التواصـل 
باللقاحات مع الجمهور؛ مما يتسـبب في التأثير على الرأي 
العام تجاهها. وأشـارت الدراسـة إلى أن األبحاث السـابقة 
التواصـل  ووسـائل  والمدونـات  المنتديـات  أن  وجـدت 
االجتماعـي أسـهمت فـي نشـر الشـكوك مـن خـالل بعض 

اللقـاح. تلقـوا  ألشـخاص  السـلبية  الشـخصية  الروايـات 

Rachael Piltch-( »وأكدت الكاتبة »راتشيل بيلتش - لويب
Loeb( أن اللقاحـات المضـادة لكوفيد-19 جعلت األمريكيين 
يشعرون بمزيج من اإلثارة والتخوف، مضيفة أن ما يقرب 
مـن 40% مـن األفـراد غيـر متأكديـن من جـدوى الحصول على 
اللقـاح. وأشـارت الدراسـة إلـى أنـه منـذ بدايـة جائحـة كورونـا 
كانـت هنـاك وفـرة فـي المعلومـات، خاصـة فـي ظـل حـرص 
التطـورات.  آخـر  تغطيـة  علـى  اإلعالميـة  القنـوات  جميـع 
حـول  العـام  الـرأي  تأرجـح  علـى  بتداعياتـه  ألقـى  الـذي  األمـر 
قبـول اللقـاح أو رفضـه، فبالرغـم مـن أن الكثيـر مـن التقاريـر 
أظهـرت أن وسـائل اإلعـالم التقليديـة ووسـائل التواصـل 
المجتمعـي  القبـول  تجـاه  فّعـاًلا  ا  دوًر لعبـت  االجتماعـي 
ي اللقاحات، فإنها من ناحية أخرى أشـارت إلى أثر  لفكرة تلقِّ
ـي  منصـات التواصـل االجتماعـي فـي تزايـد نسـب رفـض تلقِّ
اللقاحـات، مـن خـالل الترويج لمعلومـات مغلوطة بدًلا من 
المعلومـات القائمـة علـى التجارب والبيانـات الدقيقة؛ حيث 
فيسـبوك،  خاصـة  االجتماعـي،  التواصـل  وسـائل  أتاحـت 
وإنسـجترام، وتويتـر، لألفـراد مشـاركة تجاربهـم الشـخصية 
بشـأن الحصـول علـى التطعيـم، وذلـك إلـى جانـب انتشـار 
المعلومـات المضللـة المتعلقـة بالوبـاء بشـكل عـام علـى 
شـبكة اإلنترنـت، فضـًلا عـن ذيـوع االعتقـاد بـأن الفيـروس 
تـم إطالقـه كسـالح بيولوجـي؛ ممـا أّثـر علـى إدراك األفـراد 

تزامــن تقديــم لقاحــات مضــادة لكوفيــد-19 علــى مســتوى العالــم، مــع رفــض العديــد مــن األشــخاص 

ــَرْت عبــر 
ِ

الحصــول علــى جرعــات التطعيــم بســبب المعلومــات المضللــة عــن اآلثــار الســلبية للقــاح التــي نُش

وســائل اإلعــام المختلفــة؛ ممــا يبــرز أهميــة االعتمــاد علــى وســائل اإلعــام التقليديــة للتعــرف علــى المعلومــات 

والبيانــات الصحيحــة بشــأن اللقاحــات، كبديــل عمــا تنشــره مواقــع التواصــل االجتماعــي خاصــة )فيســبوك 

وتويتــر وإنســتجرام( لمعلومــات مغلوطــة بشــأن هــذه اللقاحــات؛ إذ كان للشــائعات والمعلومــات غيــر الدقيقــة 

ــي اللقاحــات فــي الواقــع. الخاصــة باللقاحــات تأثيــر ســلبي علــى قبــول تلقِّ
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يهـا؛  لمخاطـر اللقاحـات، ومـن ثـّم ضُعـف اإلقبـال علـى تلقِّ
خوًفـا مـن تأثيراتهـا السـلبية علـى الصحـة.

تسـاؤلين  عـن  اإلجابـة  إلـى  الدراسـة  سـعت  هنـا  ومـن 
المعلومـات  فـي  األفـراد  ثقـة  مـدى  مـا  وهمـا:  رئيسـين، 
المتاحـة بشـأن اللقاحـات من خالل القنـوات المعلوماتية 
المعلوماتيـة  القنـوات  بيـن  العالقـة  ومـا  المختلفـة؟ 

اللقاحـات؟ ـي  تلقِّ األفـراد  ـل  وتقبُّ

مفادهـا  رئيسـة  فرضيـة  مـن  الدراسـة  وانطلقـت 
خـالل  مـن  الفـرد  عليهـا  يحصـل  التـي  المعلومـات  أن 
وسـائل اإلعـالم التقليديـة تكـون أكثـر إيجابيـة وموثوقيـة 
الحصـول  وأن  االجتماعـي،  التواصـل  بوسـائل  مقارنـة 
التقليديـة مـن  علـى المعلومـات عبـر القنـوات اإلعالميـة 

اللقـاح.  أخـذ  فـي  الرغبـة  مـن  يزيـد  أن  المتوّقـع 

وسـعًيا الختبـار صحـة هـذه الفرضيـة، اعتمـدت الدراسـة 
علـى إجـراء اسـتطالعات للـرأي العام من خـالل تطبيقات 
الهاتف المحمول؛ حيث وصل عدد مسـتخدمي الهواتف 
المحمولـة إلـى أكثـر مـن 900 مليـون مسـتخدم فـي جميـع 
مـن  عشـوائية  عينـة  يـرت 

ِ
ُاخت وقـد  هـذا،  العالـم.  أنحـاء 

المسـتخدمين فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة، مكونـة 
مـن )2650( فـرًدا ممـن تنطبق عليهم المعايير التي حددها 
فـي قطـاع  الغالبيـة ممـن عملـوا  وكانـت  البحـث،  فريـق 
الرعايـة الصحيـة. ولإلجابـة عن التسـاؤلين محل الدراسـة 
المضـادة  اللقاحـات  فعاليـة  فـي  الثقـة  درجـة  بشـأن 
تـم  القنـوات،  مختلـف  مـن  وأمانهـا  كوفيـد-19  لفيـروس 
تحليل نسـبة المسـتجيبين الذين تلقوا معلومات بشـأن 
قنـاة  كل  مـن  المعلومـات  موثوقيـة  وتقييـم  اللقاحـات، 
معلوماتيـة. وخلصـت الدراسـة إلـى أن وسـائل التواصـل 
أمـان  درجـة  فـي  التشـكيك  فـي  ا  دوًر لعبـت  االجتماعـي 

اللقاحـات؛ حيـث جـاءت نتائـج اسـتطالع الـرأي كالتالـي:

مـن 	  أكثـر  العينـة  فـي  كوفيـد-19  انتشـار  معـدل  بلـغ 
ثـالث مـرات ممـا تـم اإلبـالغ عنـه فـي الواليـات المتحـدة 
لإلصابـة  الكبيـر  التعـرض  يعكـس  ممـا  األمريكيـة؛ 
كشـف  كمـا  الدراسـة،  محـل  العينـة  فـي  بالفيـروس 
استطالع الرأي أن غالبية المستجيبين بنسبة )%65,3( 
المرتبطـة  المخاطـر  مـن   

ٍ
عـال مسـتوى  إلـى  تعرضـوا 

خارجـه،  أو  العمـل  داخـل  كورونـا  بــفيروس  باإلصابـة 
اللقـاح. المسـتجيبين  مـن   )%62,5( ـي  تلقِّ مـن  بالرغـم 

أفـاد غالبيـة المسـتجيبين أنهم حصلـوا على معلومات 	 
التلفزيـون  مـن  لكوفيـد-19  المضـادة  اللقاحـات  حـول 
 )%37,8( نحـو  ـى  تلقَّ بينمـا   ،)%61( بنسـبة  المحلـي 

معلوماتهـم عـن طريـق وسـائل التواصـل االجتماعـي، 
ثـم  وتويتـر،  وإنسـتجرام،  ويوتيـوب،  فيسـبوك،  مثـل: 

تـوك.  التيـك  ثـم  المحليـة،  الجرائـد 

التـي 	  المعلومـات  أن  المسـتجيبين  مـن   %53,6 أكـد 
تلقوهـا بشـأن اللقاحـات المضـادة لكوفيـد-19 كانـت فـي 
الغالـب معلومـات »إيجابيـة«، فـي حيـن أفـاد 25,3% مـن 
المسـتجيبين أن المعلومـات التـي حصلـوا عليهـا بشـأن 
اللقاحـات »سـلبية«، وأفـاد 16,3% مـن المسـتجيبين بـأن 
ا فـي الغالـب«،  مـا تلقـوه مـن معلومـات عنـه كان »سـلبيًّ
ـي معلومـات متعلقـة باللقاحـات. فيمـا أفـاد 4,8% عـدم تلقِّ

الجنـس 	  حسـب  اللقاحـات  ـل  تقبُّ فـي  فـروق  ظهـرت 
تقبـًلا  أكثـر  اإلنـاث  كانـت  حيـث  التعليـم؛  ومسـتوى 
 %41,7( بنسـبة  بالذكـور  مقارنـة  اللقـاح  علـى  للحصـول 
مقابل 38,0%(، وكان أولئك الذين حصلوا على شهادات 
علـى  للحصـول  تقبـًلا  أقـل  الجامعـي  بعـد  مـا  للتعليـم 
اللقـاح )37,0%( مقارنـة بالمسـتويات األقـل مـن التعليم 
)درجـة البكالوريـوس( )41,0%(، والتعليـم الثانـوي )%39,5(. 

درجـة  أن  الدراسـة  أكـدت  السـابقة،  النتائـج  ضـوء  وفـي 
الـواردة  المعلومـات  فـي  أعلـى  كانـت  المجتمعيـة  الثقـة 
مـن وسـائل اإلعـالم التقليديـة، مقارنـة بوسـائل التواصل 
االجتماعـي  التواصـل  وسـائل  لعبـت  حيـث  االجتماعـي، 
ا فـي مجمـل رسـائلها تجـاه اللقاحـات؛ ممـا أثـر  دوًرا سـلبيًّ
بالسـلب علـى اتخـاذ قـرار التطعيـم لـدى كثيـر مـن األفراد، 
الذيـن تخوفـوا مـن تداعيات التطعيـم الصحية، وأصابهم 
الشـك فـي فاعليـة اللقاحـات وأمانـه. وتبـرز أهميـة تأثيـر 
أنهـا  فـي  اللقاحـات  حـول  المضللـة  المعلومـات  انتشـار 
تتسـبب فـي انخفاض متوسـط الحصـول على التطعيم.

وفــى الختــام، أكــدت الدراســة أن أولئــك الذيــن يرفضــون 
الذيــن  المســتجيبون  هــم  اللقاحــات  علــى  الحصــول 
حصلــوا علــى معلوماتهــم بشــأن اللقاحــات مــن خــالل 
وســائل التواصــل االجتماعــي كمصــدر وحيــد للمعلومات 
لديهــم، الفتــة إلــى ضــرورة االنتبــاه والحــرص مــن انتشــار 
المعلومــات المضللــة على وســائل التواصــل االجتماعي، 
فــي  والتــردد  ومقاومتهــا  اللقاحــات  ــي  تلقِّ رفــض  ألن 
الحصــول عليهــا والتخــوف منهــا هــي بعــض المظاهــر 
الســلبية الناتجــة عمــا ُيســمى بـــ »الوبــاء المعلوماتــي« 
الــذي واكــب ظهــور جائحــة فيــروس كورونــا. كمــا أكــدت 
فــي  ــا  حيويًّ ا  دوًر يــؤدي  التقليــدي  اإلعــالم  أن  الدراســة 
مناقشــة  خــالل  مــن  وتوجيهــه،  العــام  الــرأي  تشــكيل 
البرامــج  فــي  والمضللــة  المغلوطــة  المعلومــات 

الصحفيــة. أو  الحواريــة 
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إسراء أحمد إسماعيل، ثقافة المواطنة في مواجهة التطرف، دار النهضة العربية، 2020)*(

ثقافة المواطنة في مواجهة التطرف )*(

عــــرض:

االســتــراتــيــجــي الــتــخــطــيــط  إدارة   -  بــاحــث 
ــقــرار مــركــز الــمــعــلــومــات ودعــــم اتـــخـــاذ ال

أ. رباب محــروس

يناقش كتاب »ثقافة المواطنة في مواجهة التطرف« 

حـاز  والـذي   - إسـماعيل«  أحمـد  إسـراء  »د.  لمؤلفتـه 

- فكـرة أساسـية   2021 لعـام  التشـجيعية  الدولـة  جائـزة 

فـي  الثقافيـة  المواطنـة  حقـوق  تفعيـل  أهميـة  وهـي 

ُيعـد  والـذي  واالفتراضـي(،  )الواقعـي  العـام  المجـال 

العـام  المجـال  يعـد  جانـب  فمـن  حديـن؛  ذا  سـالًحا 

التمكيـن  خـالل  مـن  المواطنـة  وتفعيـل  لدعـم  سـبًبا 

الثقافـي لمختلـف فئـات المجتمـع، ومـن جانـب آخـر قـد 

يعـوق تفعيـل المواطنـة فـي حـال مـا اتسـم باالنغـالق، 

وهيمنـة مجموعـة معينـة وثقافـة واحـدة عليـه، وهنـا 

تظهـر معضلـة التوفيـق بيـن ثقافـة المواطنـة واألمن؛ 

حيـث إن نجـاح تشـريعات مكافحـة التطـرف واإلرهـاب 

تقتضـي تحقيـق معادلـة صعبـة، تتضمـن القضـاء على 

الفكـر المتطـرف واإلرهـاب لتوفيـر األمـن، والمحافظـة 

علـى قيـم وحقـوق المواطنـة فـي الوقـت نفسـه.

ا هي الحل األمثل  أشـار الكتاب إلى أن قوة الدولة ثقافيًّ

للحـد مـن ظاهـرة التطـرف واإلرهـاب؛ حيـث ال تقتصـر 

قيـم  مـن  الرئيسـة  بأعمدتـه  الثقافـي  السـالح  أهميـة 

وأفـكار واتجاهـات فقـط علـى مواجهـة القيـم السـلبية 

الدخيلـة علـى المجتمـع، ولكنـه يسـهم أيًضـا فـي تعزيـز 

ـا إلـى  ـا، وهـو األمـر الـذي سـيقود تلقائيًّ قـوة الدولـة داخليًّ

وتغليـب  الوطنيـة،  بالهويـة  اإلحسـاس  درجـة  تعزيـز 

ز  االنتمـاء الوطنـي، ومواجهـة دعـوات التشـرذم، بما يعزِّ

مـن قـوة وتماسـك بنـاء المجتمـع.

الفصـل  يفنـد  فصـول،  سـتة  إلـى  الكتـاب  وينقسـم 

التطـور  يسـتعرض  حيـث  المواطنـة؛  مفهـوم  األول 

فـي  الكالسـيكية  العصـور  منـذ  للمفهـوم  التاريخـي 

والتـي  الرومانيـة،  واإلمبراطوريـة  القديمـة  اليونـان 

والعـرق  الجنـس  بحسـب  خاللهـا  المواطنـة  دت  تحـدَّ

مـن  كبيـر  عـدد  اسـتبعاد  تـم  لذلـك،  ونتيجـة  والطبقـة، 

تقديـم  الـذى تضمـن  الحديـث،  بالعصـر  ا  مـروًر األفـراد، 

ا تم  رؤيـة جديـدة لعقـد اجتماعـي مـع المواطنيـن، وأخيًر

إرسـاء مبـادئ المواطنـة خـالل مراحـل تشـكيل الدولـة 

وإرسـاء  المشـاركة،  حقـوق  ترسـيخ  بهـدف  القوميـة، 

ارتبـــط تطـــور مفهـــوم المواطنـــة بتطـــور مفهـــوم الدولـــة وشـــكلها، لمـــا يعنيـــه مـــن تفعيـــل قيـــم الحريـــة 

ــي  ــد الثقافـ ــام بالبعـ ــرز االهتمـ ــا بـ ــان، وهنـ ــوق اإلنسـ ــرام حقـ ــرار واحتـ ــع القـ ــي صنـ ــاركة فـ ــاواة والمشـ والمسـ

ــال  ــد المجـ ــع، ويعـ ــري لســـامة أي مجتمـ ــود الفقـ ــة العمـ ــد بمثابـ ــم تُعـ ــن قيـ ــه مـ ــوي عليـ ــا ينطـ ــة لمـ للمواطنـ

العـــام هـــو الســـاحة التـــي تتـــم مـــن خالهـــا النقاشـــات وممارســـة حقـــوق المواطنـــة الثقافيـــة. ومـــع التطـــورات 

التكنولوجيـــة، ظهـــرت أهميـــة دور وســـائل اإلعـــام والتواصـــل االجتماعـــي فـــي توفيـــر الســـياق للمجـــال العـــام، 

الـــذي يتـــم مـــن خالـــه تشـــكيل الـــرأي العـــام الحـــر والعقانـــي، وهـــو المطلـــب الرئيـــس لتفعيـــل حقـــوق المواطنـــة 

الثقافيـــة، ومواجهـــة ظاهـــرة التطـــرف واإلرهـــاب.
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ضـوء  وفـي  مؤسسـات،  دولـة  وإقامـة  القانـون،  حكـم 

بيـن  العالقـة  عـن  ـر  »ُتعبِّ المواطنـة  أن  يتضـح  ذلـك، 

الفـرد والدولـة، وهـي عبـارة عـن مجموعـة مـن الحقـوق 

فـي  للفـرد  القانونـي  الوضـع  ا  رسـميًّ تحـدد  والواجبـات 

المجتمـع، مـع التركيـز علـى مبـدأ المسـاواة«، وبالتالـي 

مـن  لمجموعـة  عمليـة  »ممارسـات  تعكـس  فهـي 

القيـم والمبـادئ«، والتـي تـم تتويجهـا باإلعـالن العالمـي 

لحقـوق اإلنسـان الصـادر عـام 1948، والـذي كان لـه دور 

المواطنـة.  مفهـوم  وترسـيخ  تطـور  فـي  كبيـر 

وجديـر بالذكـر أن الكتـاب قـد اسـتعرض خـالل الفصـل 

تنـاول  فـي  القصـور  لتفـادي  العلمـاء  مسـاعي  األول 

مفهوم المواطنة، وكذلك تمت اإلشارة إلى النظريات 

الكاتبـة  اسـتعرضت  كمـا  إطـاره،  فـي  المختلفـة 

التحديـات التـي تواجـه هـذ المفهـوم، وقـد أوضحـت أن 

سـواء  االنقسـامات  -مثـل:  التحديـات  تلـك  معالجـة 

أي  داخـل  المذهبيـة  أو  الطائفيـة  أو  الدينيـة  أو  القبليـة 

الثقافـي  االنسـجام  زيـادة  خـالل  مـن  تتـم  مجتمـع(- 

واالقتصـادي واالجتماعـي بين مختلـف فئات المجتمع، 

بيـن  النسـبية  والمسـاواة  للدولـة،  الـوالءات  وتوحيـد 

يسـهم  بمـا  اآلخـر،  حقـوق  واحتـرام  المجتمـع،  أفـراد 

المتطـرف،  الفكـر  مـن  المجتمعـات  علـى  الحفـاظ  فـي 

ويدعم االسـتقرار االجتماعي واالقتصادي والسياسـي، 

المواطنـة. ثقافـة  ـد  ويجسِّ

ويتنـاول الفصـل الثانـي مفهـوم ثقافـة المواطنـة، والـذي 

ُيعـد شـكًلا مـن أشـكال الثقافـة المدنيـة التعويضيـة التي 

المواطنـة  ثقافـة  أن  كمـا  بتوفيـره،  الديمقراطيـة  تلتـزم 

تسـهم فـي تكويـن الهويـة المدنيـة، والحفـاظ عليهـا، كمـا 

يضمـن  بمـا  التعليميـة،  العمليـة  تطويـر  أهميـة  تظهـر 

وتجـدر  إنتاجهـا،  وإعـادة  المدنيـة،  الثقافـة  تلـك  فاعليـة 

اإلشارة إلى أن الكاتبة قد سّلطت الضوء على المقاربات 

تواجـه  التـي  واإلشـكاليات  الثقافيـة،  للمواطنـة  الجديـدة 

هـي  المواطنـة  أن  البعـض  يـرى  حيـث  المفهـوم؛  هـذا 

عملية ثقافية ومعادية للثقافة في الوقت نفسه؛ وذلك 

ضـة لثقافـات معينـة، وبالتالـي 
ِ
ألنهـا تعتبـر نفسـها معار

بالديمقراطيـة  الخاصـة  المواطنـة  بعـض مفاهيـم  فـإن 

وجـود  افتـراض  ببسـاطة  ر  تكـرِّ والمشـاركة  التداوليـة 

ا غيـر واقعـي  ل خيـاًر مواطنـة بـدون ثقافـة، وبالتالـي تشـكِّ

لحـل مشـكلة االختـالف الثقافـي، وباإلضافـة إلى ما سـبق 

اسـتعرض الفصـل مـدى تأثيـر الحـركات االجتماعيـة علـى 

االجتماعيـة  الحـركات  سـعت  حيـث  المواطنـة؛  ثقافـة 

المختلفـة إلـى مقاطعـة الثقافـات المهيمنـة في مجتمع 

خـالل  مـن  انتشـرت  التـي  النمطيـة  الصـور  وتحـدي  مـا، 

بخلـق  وطالبـت  المدنـي،  للمجتمـع  السـائدة  الثقافـات 

مسـاحة لالختـالف، وفـي هـذا اإلطـار، تسـعى المواطنـة 

الثقافيـة إلـى إعـادة صياغة الصـور النمطية واالفتراضات 

المجتمـع  وجعـل  حصريـة،  أنهـا  علـى  إليهـا  ُينظـر  التـي 

االجتماعيـة  القـوى  جـاءت  وقـد  شـمولية،  أكثـر  الحديـث 

التـي تناولـت هـذه القضايـا، فـي الغالـب، مـن خـارج الدوائـر 

طـرح  فيهـا  يتـم  التـي  السـاحة  وأصبحـت  المؤسسـية، 

االتصـال  وسـائط  فـي  ـل  تتمثَّ القضايـا  هـذه  ومناقشـة 

الـذي  العـام  المجـال  ل  تشـكِّ أصبحـت  التـي  الجماهيـري، 

ُيظلـل هـذه النقاشـات، وبالتالـي، فـإن المواطنـة الثقافيـة 

علـى  العـام  المجـال  فـي  التأثيـر  علـى  القـدرة  تتضمـن 

والعالمـي. واإلقليمـي  المحلـي  المسـتوى 

وقـد أوضحـت الكاتبـة ظهـور مجموعـة مـن المفاهيـم 

المواطنـة  مفهـوم  مثـل:  بالمواطنـة،  المرتبطـة 

ومفهـوم  الكونيـة،  المواطنـة  ومفهـوم  العولميـة، 

مـا  المواطنـة  ومفهـوم  للجنسـية،  العابـرة  المواطنـة 

القوميـة. بعـد 

العـام  المجـال  والرابـع  الثالـث  الفصـل  ويوضـح 

اسـتعرض  حيـث  واالفتراضـي؛  الواقعـي  بمفهومـه 

والـذي  للمفهـوم  التاريخـي  التطـور  الثالـث  الفصـل 

مكانـة  العـام«  »المجـال  مصطلـح  اكتسـاب  أوضـح 

بـارزة جديـدة مـع التطـور التكنولوجـي، وانتشـار تقنيـات 

االتصـاالت، فقـد تغيـرت طبيعتـه مـن مجـرد موقـع أو 

مكان يجتمع فيه المواطنون لتبادل اآلراء والنقاشات 

إلـى شـبكة اتصـال عبـر اإلنترنـت، يتـم مـن خاللهـا إتاحـة 

للتعبيـر  األفـراد  مـن  كبيـر  عـدد  لمشـاركة  الفرصـة 

فـي  نظرهـم  وجهـات  ومناقشـة  آرائهـم،  عـن  بحريـة 

مختلـف القضايـا، كمـا أشـار الكتـاب إلـى أبـرز النظريـات 

المرتبطـة بالمفهـوم، والتـي اعتمدت فـي مجملها على 

4 معاييـر رئيسـة، وهـي: مـن ينبغـي إدراجـه فـي المجـال 

العـام؟ ومـا المحتـوى المثالـي للعمليـة الخطابيـة فـي 

المجـال العـام؟ وكيـف ينبغـي للمشـاركين التعبيـر عـن 
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العـام  بيـن الخطـاب  أنفسـهم؟ ومـا طبيعـة العالقـة 

القـرار؟  صنـع  وعمليـة 

والجديـر بالذكـر أن هنـاك ثالثـة أشـكال للمجـال العـام، 

يتمّثـل  حيـث  الفصـل؛  خـالل  اسـتعراضها  تـم  والتـي 

بيـن  المباشـر  اليومـي  التواصـل  فـي  األول  الشـكل 

والحدائـق  الشـوارع  فـي  يحـدث  الـذي  المواطنيـن، 

العامـة، ومـا إلـى ذلـك، وليـس لـه هيـكل تنظيمـي ثابت، 

أما الشـكل الثاني فيتمّثل في »األحداث أو المناسـبات 

مـن  النـوع  هـذا  ولـدى   ،»public events« العامـة« 

الهيـكل  مـن  األدنـى  الحـد  المنتديـات  أو  التجمعـات 

ل مـن  ا الشـكل الثالـث والـذي يتشـكَّ التنظيمـي، وأخيـًر

هـذا  ويتمتـع   ،»The mass media« اإلعـالم  وسـائل 

كاملـة. وتنظيميـة  تقنيـة  تحتيـة  ببنيـة  النـوع 

وتجـدر اإلشـارة إلـى أنـه خـالل الفصـل الثالـث تمـت أيًضـا 

مناقشـة حجـم حضـور المواطنـة الثقافيـة فـي المجـال 

الجهـات  توضيـح  مـع  لهـا،  المحـدد  باعتبـاره  العـام 

والجهـات  )الجمهـور،  وهـي:  اإلطـار،  هـذا  فـي  الفاعلـة 

والمسـؤولون  المدنـي،  والمجتمـع  الخاصـة،  الفاعلـة 

الحكوميـون، ووسـائل اإلعـالم(، فالمجـال العـام سـواًء 

بمعنـاه التقليـدي أو الحديـث )اإللكترونـي( يعـد مفهوًما 

ذا وجهيـن، فهـو مـن ناحيـة يشـير إلـى النقـاش المفتـوح 

بيـن أعضـاء المجتمـع بشـأن اهتماماتهـم ومصالحهـم 

المشـتركة، ومـن ناحيـة أخـرى يشـير إلـى أنشـطة الدولـة 

األساسـية تجـاه المجتمـع، وُتعـد مهمـة المجـال العـام 

مكونـات  بيـن  والتفاعـل  العالقـة  توثيـق  هـي  الرئيسـة 

المجتمـع، )والمتمثلـة في النظام السياسـي، واألنظمة 

الوظيفيـة كالتعليـم والصحة، والمجتمـع المدني(، فهو 

منطقة تقع بين المجال السياسـي لمؤسسـات الدولة 

والمجـال الخـاص للفـرد، وتولِّـد هـذه المنطقـة توتـرات 

متطرفـة،  ثقافـة  وشـيوع  االنغـالق،  مـن  تعانـي  عندمـا 

ففـي  والعنـف،  والكراهيـة  التعصـب  نشـر  علـى  تعمـل 

تفعيـل  أمـام  عائًقـا  العـام  المجـال  ـل  يمثِّ الحالـة  هـذه 

المواطنـة، أمـا حيـن يتمتـع المجـال العـام باالسـتقالل، 

تفعيـل  علـى  ا  قـادًر فسـيكون  اآلخـر،  واحتـرام  والحريـة، 

قيـم وحقـوق المواطنـة، وتقديـم وتنقيـح وبلـورة اآلراء، 

القضايـا  تجـاه  العـام  الـرأي  تكويـن  مرحلـة  إلـى  وصـوًلا 

واالهتمامـات المشـتركة، بمـا لـه مـن دور مهـم فـي مْنـح 

النظام السياسـي الشـرعية واالستقرار، وبالتالي تعتمد 

شـرعية واسـتدامة النظـام السياسـي علـى وضـع وحالة 

المجـال العـام، ومخرجاتـه التـي ُتبنـى علـى الـرأي العـام.

أمـا بالنسـبة للفصـل الرابـع، فقـد سـّلط الضـوء علـى 

دوافـع نشـأة المجـال العام االفتراضـي، حيث أدت ثورة 

االتصـاالت والتطـورات التكنولوجية، إضافة إلى التحول 

القيمي الذي شـهده العالم خالل السـنوات األخيرة إلى 

بـروز دور المجـال العـام االفتراضـي أو اإللكترونـي، وعلى 

الرغـم مـن أن المجـال العـام الواقعـي اتَّسـم بالسـلبية 

فـي العديـد مـن دول العالـم، فقـد قـام المجـال العـام 

االفتراضـي بتعويـض ذلـك؛ حيـث أوجـد سـاحة للنقاش 

والتعبيـر عـن الـرأي بحرية، وبالتالـي كانت النتيجة حدوث 

ل فـي القيـم السـلبية إلـى اإليجابيـة والتفاعلية على  تحـوُّ

المشـاركة  مرحلـة  إلـى  وصـوًلا  االفتراضـي،  الصعيـد 

الفعليـة فـي الواقـع العملـي.

كمـا أشـار الكتـاب إلـى مجموعـة مـن المعاييـر لتشـكيل 

)االسـتقاللية،  وهـي:  االفتراضـي،  العـام  المجـال 

بـآداب  الناقـد، والواقعيـة، وااللتـزام  والتفكيـر العقالنـي 

الحـوار، واحتـرام وجهـات النظـر المختلفـة للمشـاركين، 

عـن  فضـًلا  هـذا  والمسـاواة(،  والدقـة،  والمصداقيـة 

االنضمـام  )مرحلـة  وهـي:  تشـكيله،  بمراحـل  التعريـف 

لشبكات التواصل االجتماعي، ومرحلة المشاركة وبلورة 

األهـداف، ومرحلـة االنتقـال مـن الواقـع االفتراضـي إلـى 

الواقـع الحقيقـي(، وقد اختتـم الفصل بتوضيح مميزات 

وعيـوب اإلعـالم االفتراضـي؛ إذ يعمل بمثابة أداة داعمة 

لقيـم وحقـوق المواطنـة، حيـث يتيح للحكومـات إمكانية 

ومـداوالت  مشـاورات  فـي  االنخـراط  مـن  مزيـد  إجـراء 

والمتطلبـات،  واآلراء  االتجاهـات  لمعرفـة  المواطنيـن، 

ومـن منظـور المسـاواة االجتماعية، فـإن المجال العام 

المشـاركة  نطـاق  لتوسـيع  الفرصـة  أتـاح  االفتراضـي 

للجميـع ، لكـن مـن ناحية أخرى، سـاعد بعض الجماعات 

واسـتقطاب  أفكارهـا،  وتسـويق  نشـر  فـي  المتطرفـة 

وتجنيـد الشـباب فـي التنظيمـات اإلرهابيـة.

وهـو مـا ناقشـه الفصـل الخامـس، حيـث ألقـى الضـوء 

علـى التسـويق السياسـي وعناصـره، وتوضيـح مفهوم 

المواطنـة الوسـيطة، فالتسـويق السياسـي ُيعـد أداة 
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لالتصـال السياسـي بمـا يشـمله مـن وسـائل إعالميـة 

المواطنيـن،  تأييـد  علـى  للحصـول  تسـعى  مختلفـة 

وهنـا يعـد أداة لدعـم ثقافـة المواطنـة، وتعزيـز شـرعية 

يصبـح  قـد  ذاتـه  الوقـت  فـي  لكنـه  السياسـية،  النظـم 

م مشـروعات  أداة وسـيطة فـي أيـدي جهـات أخـرى تقـدِّ

وأفكاًرا مناقضة لمشـروع الدولة القومية، تعمل على 

تعزيز الهويات الفرعية، وإيجاد نوع من أنواع المواطنة 

غيـر الرسـمية الوسـيطة بيـن الدولـة والمواطـن.

وقـد وجـد تنظيـم داعـش بيئـة خصبـة مواتيـة للنفـاذ إلـى 

داخـل المجتمعـات مـن خالل وسـائل االتصـال والتواصل 

أفـكاره،  زرع  إلـى  خاللهـا  مـن  سـعى  التـي  االجتماعـي، 

وفـْرض ثقافتـه، واسـتالب المعنـى الحقيقـي للمواطنـة، 

وخلـق مواطنـة وسـيطة موازيـة لقيـم وحقـوق المواطنة 

مـن  تعانـي  التـي  القوميـة  بالدولـة  المرتبطـة  األصليـة 

مـن  مزيـد  وتجنيـد  واسـتقطاب  الفشـل،  أو  الهشاشـة 

المنضميـن إليـه، فيمـا أطلـق عليـه البعـض »التسـميم 

لكْسـب  اسـتراتيجيته  إطـار  فـي  وذلـك  السياسـي«، 

السـلطة، وإقامـة دولـة الخالفـة المزعومـة، مسـتغًلا فـي 

ذلك نقاط الضعف التي تعاني منها بعض المجتمعات، 

ورغبـة  التنـوع،  ثقافـة  احتـرام  افتقـاد  فـي  المتجسـدة 

علـى  السـيطرة  فـي  المجتمـع  طوائـف  أو  فئـات  بعـض 

ثقافتـه علـى  العـام، ومحاولـة كل طـرف فـْرض  المجـال 

اآلخريـن، وتراُجـع فكـرة »المواطنـة المسـؤولة« التـي تعد 

إحـدى ركائـز ثقافـة المواطنة، ومن هنا اسـتفاض الفصل 

الخامس في توضيح استراتيجية تنظيم داعش باعتباره 

تنظيًمـا يجمـع بيـن اسـتخدام العنـف المفـرط، والكفـاءة 

فـي اسـتغالل وسـائل اإلعـالم االجتماعيـة، والقـدرة علـى 

نفسـه،  الوقـت  فـي  األرض  علـى  والسـيطرة  االسـتيالء 

لذلـك سـلَّط الكتـاب الضـوء علـى الهيـكل اإلداري إلعـالم 

التنظيـم، ومراحـل عملـه.

ا تناول الفصل السـادس مفهـوم األمن الثقافي  وأخيـًر

المواطنـة  ثقافـة  بيـن  التوفيـق  معضلـة  توضيـح  مـع 

اتخذتهـا  التـي  اإلجـراءات  واسـتعراض  واألمـن، 

الحكومـات فـي دول العالـم المختلفـة فـي سـبيل الحـد 

نشـر  محـددات  تنـاول  تـم  كمـا  التطـرف،  ظاهـرة  مـن 

باقتـراح  الفصـل  واختتـم  المواطنـة،  ثقافـة  وترسـيخ 

مسـارات للتحـرك للحـد مـن ظاهـرة التطـرف واإلرهاب 

وهـي: المواطنـة،  ثقافـة  وترسـيخ 

العربيـة 	  الـدول  فـي  التعليميـة  المؤسسـات  اهتمـام 
اسـتخدام  تجـاه  خاصـة  والتوعيـة،  الثقافـة  بعنصـر 

االجتماعـي. والتواصـل  اإلعـالم  وسـائل 

وتعزيـز 	  وتطويـر  والوعـاظ،  األئمـة  بتدريـب  االهتمـام 
وسـائل التواصـل )سـواء المباشـر أو اإللكترونـي( بيـن 
العربيـة. الـدول  فـي  والمجتمـع  الدينيـة  المؤسسـات 

بأسـاليب 	  التمسـك  عبـر  االجتماعـي،  العـدل  تحقيـق 
الكفـاءة  معاييـر  علـى  القائـم  االجتماعـي  الترقـي 
واالجتهـاد  التفكيـر  لقيـم  االعتبـار  وإعـادة  والجـدارة، 
ـاء، وتوظيـف  البنَّ واالبتـكار واإلبـداع والفعاليـة والنقـد 

العامـة. للمصلحـة  الدولـة  مؤسسـات 

بمـا 	  الرقابـي،  الـدور  وتغليـب  القانـون  دولـة  سـيادة 
يعنيـه ذلـك مـن االلتـزام والقبـول بالقواعـد القانونيـة، 
العـدل  تحقـق  التـي  األداة  تعـد  القانـون  سـيادة  ألن 

المجتمـع. داخـل  واالسـتقرار  واالنضبـاط 

خـالل 	  مـن  اإلعـالم  وتركيـز  اإلعـالم،  منظومـة  تطويـر 
د  ـل في توحُّ أدواتـه الفنيـة علـى نشـر رسـائل إيجابية تتمثَّ

رؤيـة موحـدة وهـدف محـدد. حـول  والتفافـه  المجتمـع 

والمسـوح 	  اإلحصـاءات  بإجـراء  االهتمـام  ضـرورة 

المؤسسـات  تجريهـا  والتـي  دوري،  بشـكل  المحليـة 

الوطنيـة، تلـك التي تعكس حالـة المجتمع وتوجهات 

األفـراد ومطالبهـم واحتياجاتهـم، وأخذها فـي االعتبار 

المسـتقبلية  والبرامـج  السياسـات  وضـع  عنـد 

للتطويـر.

بـروز ظاهـرة  إشـكالية  الكتـاب  يوضـح  النهايـة،  وفـي 

التطـرف واإلرهـاب والتـي ُتعـد مرادًفـا لتراُجـع مقومـات 

والسياسـي  االجتماعـي  ـه  للتنبُّ ويدعـو  المواطنـة، 

زه حالـة  للعمـل علـى إيقـاف هـذا التراُجـع، الـذي قـد تعـزِّ

عـدم االسـتقرار التـي يشـهدها عدد مـن دول المنطقة، 

وغيـاب األمـن، واسـتمرار عجـز المؤسسـات في بعض 

الـدول عـن القيـام بأدوارهـا، األمـر الـذي يدفـع إلـى تزايـد 

حالـة عـدم الثقـة فـي الدولـة القوميـة، وضعـف االنتمـاء 

إليهـا، وبالتالـي يضطـر بعـض المواطنيـن إلـى العـودة 

إلـى الهويـات الفرعيـة، واللجـوء إليهـا بحًثـا عـن الدعـم 

التحـرك  سـرعة  ـب  يتطلَّ مـا  وهـو  والقـوة،  واألمـن 

التطـرف. واالسـتقرار، ومواجهـة  األمـن  علـى  للحفـاظ 
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ألقـت التطـورات المتالحقـة التـي شـهدتها أفغانسـتان علـى مـدار األسـابيع القليلـة الماضيـة، وعـودة 

طالبـان مـرة أخـرى للسـيطرة علـى البـالد، بعـد نحـو عقديـن مـن اإلطاحـة بهـا عـن طريـق تحالـف قادتـه 

الواليـات المتحـدة األمريكيـة، الضـوء علـى الجوانـب اإلنسـانية لألزمـات السياسـية، خاصـة مـع تدافـع 

لة واحدًة من صور المعاناة اإلنسـانية التي لن ُتنسـى.  آالف األفغان للفرار على نحو ما شـهدنا، ُمشـكِّ

وفـي الوقـت الراهـن، فقـد أسـهمت األحـداث التـي شـهدتها البـالد علـى مـدار عقـود، فـي فـرار ونـزوح 

نحـو 6,1 مالييـن أفغانـي، مـن بينهـم 2,6 مليـون الجـئ أفغانـي أغلبهـم )1,4 مليـون أفغانـي( يقيمـون فـي 

باكسـتان، ويتـوزع الباقـون فـي عـدة دول مـن بينهـا إيـران )780 ألـف الجـئ أفغانـي( وألمانيـا والنمسـا 

وفرنسـا والسـويد وأسـتراليا والهنـد. هـذا إضافـة إلـى 3,5 مالييـن نـازح داخلـي اضطرتهـم أوضـاع عـدم 

ا، من بينهم 550 ألف شـخص نزحوا خالل الفترة  االسـتقرار السياسـي والعنف بالبالد إلى النزوح داخليًّ

مـن ينايـر إلـى يوليـو 2021 وحدهـا. 

هـذا، وقـد حـذرت األمـم المتحـدة مـن اضطـرار نحو نصـف مليون أفغاني إلى الفرار مـن البالد مع نهاية 

العـام الجـاري، فـي ظـل حالـة العنـف التـي تشـهدها البـالد، داعيـة دول الجـوار إلبقـاء حدودهـا مفتوحـة 

أمـام طالبـي اللجـوء األفغـان، وداعيـة المجتمـع الدولـي لتوفيـر الدعـم لتلـك الـدول؛ حتـى تتمكـن مـن 

ـا علـى جميـع نقـاط العبـور البريـة  اسـتقبال األعـداد القادمـة إليهـا، مـع العلـم بـأن طالبـان تسـيطر حاليًّ

الرئيسـة مـع دول الجـوار ألفغانسـتان. 

وبعيـًدا عـن أن طالبـان لـن تسـمح بالمـرور إال لمـن لديهـم وثائـق سـفر والتجـار فقـط، وأن دول الجـوار 

حدودهـا  الجـوار  دول  إبقـاء  هـل  التسـاؤل:  يثـور  األفغـان،  الالجئيـن  مـن  كبيـرة  أعـداد  بالفعـل  لديهـا 

ا ألزمـة األفغـان؟ ل حـلًّ مفتوحـة سُيشـكِّ

ـا، ومسـؤولية المجتمـع  ـا يجـب أن ُيعيـد التذكيـر باألزمـة اإلنسـانية لالجئيـن عالميًّ إن مـا يحـدث حاليًّ

الدولـي عـن إيجـاد حلـول جذريـة لتلـك المشـكلة، بحيث تتجاوز فكرة الدعم المـادي والمؤتمرات الدولية 

التـي لـم تسـهم إال فـي تقديـم مسـكنات مؤقتـة دون أن تقـدم حلـوًلا دائمـة، وهـو مـا يجـب أن ينشـغل 

ـا.  بـه المجتمـع الدولـي حاليًّ

فالمسـؤولية الدولية تجاه قضايا الالجئين وإيجاد حلول دائمة لهم، يجب أن تشـغل أجندة المجتمع 

الدولـي فـي السـنوات القادمـة؛ للتفكيـر فـي حلـول ذات طبيعـة مسـتدامة، بعيـًدا عـن النهـج التقليـدي 

ـي اقتراحـات أكثـر شـمولية، ولحيـن التوصـل إلـى هـذه الحلـول المسـتدامة،  فـي معالجـة األزمـة، مـع تبنِّ

فمـن المهـم التفكيـر فـي حلـول أكثـر فاعليـة تجـاه الالجئيـن األفغان.

في الختام:
 األزمة األفغانية..

أزمة سـياسـية وإنســـانيـة

د. خديجة عرفة 
مدير إدارة القضايا االستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار






